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পত্রাবলী ১-১০ 

পত্রাবলী 

১  

  

[শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস চমত্রকে চলচিত] 

  

বৃন্দাবন 

১২ অগষ্ট, ১৮৮৮ 

  

মানযবকেষু, 

শ্রীঅকযাধ্যা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধ্াকম পপ ৌঁচিয়াচি। োলাবাবুে েুকে আচি—শহকে মন েুচিত 

হইয়া আকি। শুচনয়াচি োধ্ােুণ্ডাচদ স্থান মকনােম। তাহা শহে হইকত চেচি  দূকে। শী্রইই 

হচেদ্বাে যাইব, বাসনা আকি। হচেদ্বাকে আপনাে আলাপী পেহ যচদ থাকেন, েৃপা েচেয়া 

তাৌঁহাে উপে এে পত্র পদন, তাহা হইকল চবকশষ অনুগ্রহ েো হয়। আপনাে এস্থাকন 

আচসবাে চে হইল? শী্রই উত্তে চদয়া েৃতাথথ েচেকবন। অলমচধ্কেকনচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

২ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

শ্রীশ্রীদুগথা শেণম্ 

  

বৃন্দাবন 

২০ অগষ্ট, ১৮৮৮ 
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ঈশ্বেক্যাচত মহাশকয়ষু, 

আমাে এে বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা সম্প্রচত পেদাে ও বদচেোশ্রম পদচিয়া চিচেয়া বৃন্দাবকন 

আচসয়াকিন, তাৌঁহাে সচহত গঙ্গাধ্কেে সাক্ষা  হয়। গঙ্গাধ্ে দুইবাে চতব্বত ও ভূটান পযথন্ত 

চগয়াচিল। অচত আনকন্দ আকি। তাৌঁহাকে পদচিয়া োৌঁচদয়া আেুল হয়। শীতোকল েনিকল 

চিল। আপনাে প্রদত্ত েকোয়া তাহাে হকে আচ্ও আকি। পস চিচেয়া আচসকতকি—এই 

মাকসই বৃন্দাবন আচসকব। আচম তাহাকে পদচিবাে প্রতযাশায় হচেদ্বাে গমন চেিুচদন স্থচগত 

োচিলাম। আপনাে সমীপিােী পসই চশবভক্ত ব্রাহ্মণচটকে আমাে পোচট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 

চদকবন ও আপচন ্াচনকবন। অলচমচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৩ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

বোহনগে মঠ  

৫ অগ্রহায়ণ, পসামবাে, ১২৯৫ 

(১৯ নকভম্বে, ১৮৮৬)  

  

পূ্যপাদ মহাশয়, 

আপনাে পপ্রচেত পুেেদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াচি এবং আপনাে অতুযদাে হৃদকয়ে উপযুক্ত 

পচেিায়ে অদু্ভত পেহেসাপ্লুত চলচপ পাঠ েচেয়া আনকন্দ পূণথ হইয়াচি। মহাশয় আমাে 

নযায় এে্ন চভক্ষা্ীবী উদাসীকনে উপে এত অচধ্ে পেহ প্রোশ েকেন, ইহা আমাে 

প্রাক্তকনে সুেৃচতবশতঃ সকন্দহ নাই। ‘পবদান্ত’ পপ্রেণ দ্বাো মহাশয় পেবল আমাকে নয়, 

পেন্তু ভগবান্ োমেৃকষ্ণে সমুদায় সন্ন্যাচসচশষযমণ্ডলীকে চিেেৃতজ্ঞতাপাকশ আবদ্ধ 
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েচেয়াকিন। তাৌঁহাো অবনতমেকে আপনাকে প্রচণপাত ্ানাইয়াকিন। পাচণচনে বযােেণ 

পেবল আমাে চনচমত্ত প্রাথথনা েচে নাই, প্রতুযত এ মকঠ সংস্কৃত শাকত্রেরে বুলল িিথা হইয়া 

থাকে। বঙ্গকদকশ পবদশাকত্রেরে একেবাকে অপ্রিাে বচলকলই হয়। এই মকঠে অকনকেই 

সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাৌঁহাকদে পবকদে সংচহতাচদ ভাগ সমূ্পণথভাকব আয়ত্ত েচেবাে এোন্ত 

অচভলাষ। তাৌঁহাচদকগে মত, যাহা েচেকত হইকব ববচদে ভাষায় সমূ্পণথ েচেব। অতএব, 

পাচণচনেৃত সকবথা েৃষ্ট বযােেণ আয়ত্ত না হইকল ববচদে ভাষায় সমূ্পণথ জ্ঞান হওয়া 

অসম্ভব, এই চবকবিনায় উক্ত বযােেকণে আবশযে। ‘লঘু’ অকপক্ষা আমাকদে বালযাধ্ীত 

‘মুগ্ধকবাধ্’ অকনোংকশ উ েৃষ্ট। যাহা হউে, মহাশয় অচত পচণ্ডত বযচক্ত এবং এ চবষকয় 

আমাকদে সদুপকদষ্টা, আপচন চবকবিনা েচেয়া যচদ এ চবষকয় ‘অষ্টাধ্যায়ী’ সকবথা েৃষ্ট হয়, 

তাহাই (যচদ আপনাে সুচবধ্া এবং ইচ্ছা হয়) দান েচেয়া আমাচদগকে চিেেৃতজ্ঞতাপাকশ 

আবদ্ধ েচেকবন। এ মকঠ অচত তীক্ষ্ণবুচদ্ধ, পমধ্াবী এবং অধ্যবসায়শীল বযচক্তে অভাব 

নাই। গুরুে েৃপায় তাৌঁহাো অল্পচদকনই ‘অষ্টাধ্যায়ী’ অভযাস েচেয়া পবদশাত্রের বঙ্গকদকশ 

পুনরুজ্জীচবত েচেকত পাচেকবন—ভেসা েচে। মহাশয়কে আমাে গুরুমহাোক্ে দুইিাচন 

িকটাগ্রাি এবং তাৌঁহাে গ্রাময ভাষায় উপকদকশে চেয়দংশ—পোন বযচক্ত সলিতচলত েচেয়া 

[যাহা] মুচিত েচেয়াকিন, তাহা দুই িণ্ড পপ্রেণ েচেলাম। আশা েচে গ্রহণ েচেয়া 

আমাচদগকে আনচন্দত েচেকবন। আমাে শেীে অকনে সুস্থ হইয়াকি—ভেসা দুই-চতন 

মাকসে মকধ্য মহাশকয়ে িেণ দশথন েচেয়া সাথথে হইব। চেমচধ্েচমচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৪ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

শ্রীশ্রীদুগথা 

  

বোহনগে, েচলোতা 
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২৮ অগষ্ট, ১৮৮৮ 

  

প্রণাম চনকবদনচমদং— 

মহাশকয়ে পপ্রচেত ‘পাচণচন’ পুেে প্রাপ্ত হইয়াচি, আমাচদকগে চবকশষ েৃতজ্ঞতা ্ াচনকবন। 

আচম পুনোয় জ্বকে পচিয়াচিলাম—তজ্জনয শী্রই উত্তে চদকত পাচে নাই। ক্ষমা েচেকবন। 

শেীে অতযন্ত অসুস্থ। মহাশকয়ে শােীচেে এবং মানচসে েশুল মহামায়ীে১ চনেট প্রাথথনা 

েচে। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৫ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বোহনগে 

২৩ মাঘ 

৪ পিব্রুআেী, ১৮৮৯ 

  

নমসয মহাশয়, 

েতেগুচল োেণবশতঃ অদয আমাে মন অচত সলিতুচিত ও কু্ষব্ধ হইয়াচিল, এমন সমকয় 

আপনাে (আমাকে) অপাচথথব বাোণসীপুেীকত আবাহনপত্র আচসয়া উপচস্থত। ইহা আচম 

চবকশ্বশ্বকেে বাণী বচলয়া গ্রহণ েচেলাম। সম্প্রচত আমাে গুরুকদকবে ্ ্মভভূচমদশথনাথথ গমন 

েচেকতচি, তথায় েকয়ে চদবসমাত্র অবচস্থচত েচেয়া ভব সমীকপ উপচস্থত হইব। 

োশীপুেী ও োশীনাথদশথকন যাহাে মন চবগচলত না হয়, পস চনচিত পাষাকণ চনচমথত। 

আমাে শেীে এক্ষকণ অকনে সুস্থ। জ্ঞানানন্দকে আমাে প্রণাম। যত শী্রই পাচে মহাশকয়ে 
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সাচন্ন্কধ্য উপচস্থত হইব। পকে চবকশ্বশ্বকেে ইচ্ছা। চেমচধ্েচমচত। সাক্ষাকত সমুদয় ্ াচনকবন 

।  

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৬* 

  

[শ্রীযুক্ত মকহন্দ্রনাথ গুপ্তকে (মাষ্টাে মহাশয়) চলচিত]  

  

আৌঁটপুে,২ ুলগলী প্লা 

২৬ মাঘ, ১২৯৫ 

(৭ পিব্রুআেী, ১৮৮৯)  

  

চপ্রয় ম—,  

মাষ্টাে মহাশয়, আচম আপনাকে লক্ষ লক্ষ বাে ধ্নযবাদ চদকতচি। আপচন োমেৃষ্ণকে চঠে 

চঠে ধ্চেয়াকিন। হায়, অচত অল্পকলাকেই তাৌঁহাকে বুচিকত পাচেয়াকি!  

  

আপনাে 

নকেন্দ্রনাথ 

  

পুঃ—পয উপকদশামৃত ভচবষযকত ্গকত শাচন্ত বষথণ েচেকব, পোন বযচক্তকে যিন তাহাে 

চভতে সমূ্পণথ ডুচবয়া থাচেকত পদচি, তিন আমাে হৃদয় আনকন্দ নৃতয েচেকত থাকে এবং 

আচম পয আনকন্দ একেবাকে উ্মভত্ত হইয়া যাই না পেন—তাহাই আিযথ! 

  

৭ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 
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বোহনগে 

১১ িাল্গুন 

(২১ পিব্রুআেী, ১৮৮৯)  

  

মহাশয়, 

৺োশীধ্াকম যাইবাে সংেল্প চিল এবং আমাে গুরুকদকবে ্্মভভূচম পচেদশথনানন্তে 

োশীধ্াকম পপ ৌঁচিব—এইরূপ েল্পনা চিল; চেন্তু আমাে দুেদৃষ্টবশতঃ উক্ত গ্রাকম যাইবাে 

পকথ অতযন্ত জ্বে হইল এবং ত পকে েকলোে নযায় পভদবচম হইয়াচিল। চতন-িাচে চদকনে 

পে পুনোয় জ্বে হইয়াকি; এক্ষকণ শেীে এ প্রোে দুবথল পয, দুই েদম িচলবাে সামথথযও 

নাই। অতএব বাধ্য হইয়া এক্ষকণ পূকবথাক্ত সংেল্প পচেতযাগ েচেকত হইল। ভগবাকনে 

চে ইচ্ছা ্াচন না, চেন্তু আমাে শেীে এ পকথে চনতান্ত অনুপযুক্ত। যাহা হউে, শেীে 

চবকশষ বি েথা নকহ। চেিুচদন এস্থাকন থাচেয়া চেচি  সুস্থ হইকলই মহাশকয়ে িেণ দশথন 

েচেবাে অচভলাষ আকি। চবকশ্বশ্বকেে ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইকব, আপচনও আশীবথাদ 

েরুন। জ্ঞানানন্দ ভায়াকে আমাে প্রণাম, মহাশয়ও ্াচনকবন। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৮ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বাগবা্াে, েচলোতা 

  

২১ মািথ, ১৮৮৯ 
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পূ্নীয় মহাশয়, 

েকয়ে চদবস হইল আপনাে পত্র পাইয়াচি—পোন চবকশষ োেণবশতঃ উত্তে প্রদান 

েচেকত পাচে নাই, ক্ষমা েচেকবন। শেীে এক্ষকণ অতযন্ত অসুস্থ, মকধ্য মকধ্য জ্বে হয়, 

চেন্তু প্লীহাচদ পোন উপসগথ নাই—পহাচমওপযাচথে চিচে সা েোইকতচি। অধু্না োশী 

যাইবাে সংেল্প একেবাকেই পচেতযাগ েচেকত হইয়াকি, পকে শেীে-গচতে পদচিয়া ঈশ্বে 

যাহা েচেকবন, হইকব। জ্ঞানানন্দ ভায়াে সচহত যচদ সাক্ষা  হয়, অনুগ্রহ েচেয়া বচলকবন—

পযন চতচন আমাে ্ নয অকপক্ষা েচেয়া বচসয়া না থাকেন। আমাে যাওয়া বিই অচনচিত। 

আপচন আমাে প্রণাম ্াচনকবন ও জ্ঞানানন্দকে চদকবন। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৯ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

শ্রীশ্রীদুগথা শেণম্ 

  

বোহনগে 

  

২৬ ্ুন, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাদ মহাশয়, 

বুলচদন আপনাকে নানা োেকণ পোন পত্রাচদ চলচিকত পাচে নাই, তজ্জনয ক্ষমা েচেকবন। 

অধু্না গঙ্গাধ্ে্ীে সংবাদ পাইয়াচি এবং আমাে পোন গুরুভ্রাতাে সচহত সাক্ষা  হওয়ায় 

তাৌঁহাো দুই্কন উত্তোিকণ্ড েচহয়াকিন। আমাকদে এ স্থান হইকত িাচে ্ন উত্তোিকণ্ড 

েচহয়াকিন, গঙ্গাধ্েকে লইয়া পাৌঁি ্ ন। চশবানন্দ নামে আমাে এে্ন গুরুভ্রাতাে সচহত 

৺কেদােনাকথে পকথ শ্রীনগে নামে স্থাকন গঙ্গাধ্কেে সাক্ষা  হয়। গঙ্গাধ্ে এই স্থাকন 
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দুইিাচন পত্র চলচিয়াকিন। চতচন প্রথম ব সে চতব্বত প্রকবকশে অনুমচত পান নাই, পকেে 

ব সে পাইয়াচিকলন। লামাো তাৌঁহাকে অতযন্ত ভালবাকস। চতচন চতব্বতী ভাষা চশক্ষা 

েচেয়াকিন। চতচন বকলন, চতব্বকতে শতেো ৯০ ্ন লামা, চেন্তু তাহাো এক্ষকণ তাচিে 

মকতে উপাসনাই অচধ্ে েকে। অতযন্ত শীতল পদশ; আহােীয় অনয চেিু নাই—পেবল শুষ্ক 

মাংস। গঙ্গাধ্ে তাহাই িাইকত িাইকত চগয়াচিল! আমাে শেীে মন্দ নাই, চেন্তু মকনে 

অবস্থা অচত ভয়লিতে! 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১০ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বাগবা্াে, েচলোতা 

  

৪ ্ুলাই, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাদ মহাশয়, 

েলয আপনাে পকত্র সচবকশষ অবগত হইয়া পেম আনচন্দত হইলাম। আপনাকে পত্র 

চলচিকত—গঙ্গাধ্েকে অনুকোধ্ েচেকত পয আপচন চলচিয়াকিন, তাহাে পোন সম্ভাবনা 

পদচি না, োেণ তাৌঁহাো আমাকদে পত্র চদকতকিন, চেন্তু তাৌঁহাো ২।৩ চদবস পোথাও 

েচহকতকিন না, অতএব আমাকদে পোন পত্রাচদ পাইকতকিন না। আমাে পূবথ অবস্থাে পোন 

আত্মীয় চসমুলতলায় (ববদযনাকথে চনেট) এেচট বাংকলা (bungalow) ক্রয় েচেয়াকিন। 

ঐ স্থাকনে ্লবায়ু স্বাস্থযেে চবধ্ায় আচম পসস্থাকন চেিুচদন চিলাম। চেন্তু গ্রীকমেে 

আচতশকযয অতযন্ত উদোময় হওয়ায় পলাইয়া আচসলাম। 
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৺োশীধ্াকম গমন েচেয়া মহাশকয়ে িেণ দশথন েচেয়া এবং সদালাকপ অবস্থানপূবথে 

আত্মাকে িচেতাথথ েচেব—এই ইচ্ছা পয অন্তকে েত বলবতী, তাহা বােয বণথনা েচেকত 

পাকে না, চেন্তু সেলই তাৌঁহাে হাত। পে ্াকন মহাশকয়ে সচহত ্্মভান্তেীণ চে হৃদকয়ে 

পযাগ, নচহকল এই েচলোতায় বুল ধ্নী মানী পলাে আমাকে যকথষ্ট পেহ েকেন, তাহাকদে 

সঙ্গ আমাে সাচতশয় চবেচক্তেে পবাধ্ হয়, আে মহাশকয়ে সচহত এে চদবকসে আলাকপই 

প্রাণ এবম্প্রোে মুগ্ধ হইয়াকি পয, আপনাকে হৃদয় পেমাত্মীয় এবং ধ্মথবনু্ধভাকব গ্রহণ 

েচেয়াকি। মহাশয় ভগবাকনে চপ্রয় পসবে, এই এেচট োেণ। আে এেচট পবাধ্ হয়—

‘তকেতসা স্মেচত নূনমকবাধ্পূবথং ভাবচস্থোচণ ্ননান্তে-কস হৃদাচন।’ ৩ 

ভূকয়াদশথন এবং সাধ্কনে িলস্বরূপ মহাশকয়ে পয উপকদশ, তজ্জনয আচম আপনাে চনেট 

ঋণী েচহলাম। নানা প্রোে অচভনব মত মচেকষ্ক ধ্ােণ ্নয পয সমকয় সমকয় ভুচগকত 

হয়, ইহা অচত যথাথথ এবং অকনে সমকয় পদচিয়াচি। 

চেন্তু এবাে অনযপ্রোে পোগ। ঈশ্বকেে মঙ্গলহকে চবশ্বাস আমাে যায় নাই এবং যাইবােও 

নকহ—শাকত্রের চবশ্বাসও টকল নাই। চেন্তু ভগবাকনে ইচ্ছায় গত ৫।৭ ব সে আমাে ্ীবন 

ক্রমাগত নানাপ্রোে চবঘ্নবাধ্াে সচহত সংগ্রাকম পচেপূণথ। আচম আদশথ শাত্রের পাইয়াচি, 

আদশথ মনুষয িকক্ষ পদচিয়াচি, অথি পূণথভাকব চনক্ চেিু েচেয়া উচঠকত পাচেকতচি না, 

ইহাই অতযন্ত েষ্ট। চবকশষ, েচলোতাে চনেকট থাচেকল হইবােও পোন উপায় পদচি না। 

আমাে মাতা এবং দুইচট ভ্রাতা েচলোতায় থাকে। আচম প্যষ্ঠ, মধ্যমচট এইবাে িাষ্টথ 

আটথস পচিকতকি, আে এেচট পিাট। 

ইৌঁহাকদে অবস্থা পূকবথ অকনে ভাল চিল, চেন্তু আমাে চপতাে মৃতুয পযথন্ত বিই দুঃস্থ, এমন 

চে েিনও েিনও উপবাকস চদন যায়। তাহাে উপে জ্ঞাচতো—দুবথল পদচিয়া বপতৃে 

বাসভূচম হইকত তািাইয়া চদয়াচিল; হাইকোকটথ মেদ্দমা েচেয়া যচদও পসই বপতৃে বাটীে 

অংশ পাইয়াকিন, চেন্তু সবথস্বান্ত হইয়াকিন—পয প্রোে মেদ্দমাে দ্তুরে। 

েিনও েিনও েচলোতাে চনেট থাচেকল তাৌঁহাকদে দুেবস্থা পদচিয়া েক্াগুকণে প্রাবকলয 

অহলিতাকেে চবোে-স্বরূপ োযথেেী বাসনাে উদয় হয়, পসই সমকয় মকনে মকধ্য পঘাে যুদ্ধ 

বাকধ্, তাহাকতই চলচিয়াচিলাম, মকনে অবস্থা বিই ভয়লিতে। এবাে তাৌঁহাকদে মেদ্দমা 
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পশষ হইয়াকি। চেিুচদন েচলোতায় থাচেয়া, তাৌঁহাকদে সমে চমটাইয়া একদশ হইকত 

চিেচদকনে মত চবদায় হইকত পাচে, আপচন আশীবথাদ েরুন।—‘আপূযথমাণমিলপ্রচতষ্ঠং 

সমুিমাপঃ &c . ’  

আশীবথাদ েরুন পযন আমাে হৃদয় মহা ঐশবকল বলীয়ান হয় এবং সেলপ্রোে মায়া 

আমা হইকত দূেপোহত হইয়া হয়—For ‘we have taken up the cross, Thou hast laid it 

upon us, and grant us strength that we bear it unto death, Amen.’৫—Imitation of 

Christ.  

আচম এক্ষকণ েচলোতায় আচি। আমাে চঠোনা—বলোম বসুে বাটী, ৫৭ নং োমোন্ত 

বসুে ষ্ট্রীট, বাগবা্াে, েচলোতা। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

পত্রাবলী ১১-২০ 

১১  

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

চসমলা, েচলোতা 

১৪ ্ুলাই, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাদ মহাশয়, 

মহাশকয়ে পত্র পাইয়া পেম প্রীত হইলাম। এরূপস্থকল অকনকেই সংসাকেে চদকে টচলকত 

উপকদশ পদন। মহাশয় সতযগ্রাহী এবং বজ্রসােসদৃশ হৃদয়বান্—আপনাে উ সাহবাকেয 

পেম আশ্বাচসত হইলাম। আমাে এ স্থাকনে পগালকযাগ প্রায় সমে চমচটয়াকি, পেবল 
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এেচট ্চম চবক্রয় েচেবাে ্নয দালাল লাগাইয়াচি, অচত শী্রইই চবক্রয় হইবাে আশা 

আকি। তাহা হইকলই চনচিন্ত হইয়া একেবাকে ৺োশীধ্াকম মহাশকয়ে সচন্ন্েট যাইকতচি। 

আপচন ২০৲ টাোে এে পেতা পনাট পাঠাইয়াচিকলন। আপচন অচত মহ ; চেন্তু আমাে 

দুভথাগয—মহাশকয়ে প্রথকমাকদ্দশয পালকন আমাে মাতা ভ্রাতাচদে সাংসাচেে অহলিতাে 

প্রচতবন্ধে হইল; চেন্তু চদ্বতীয় উকদ্দশয অথথা  আমাে োশী যাইবাে ্নয বযবহাে েচেয়া 

িচেতাথথ হইব। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১২ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বোহনগে, েচলোতা 

৭ অগষ্ট, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 

প্রায় এে সপ্তাকহে অচধ্ে হইল আপনাে পত্র পাইয়াচি, পসই সমকয় পুনোয় জ্বে হওয়ায় 

উত্তেদাকন অসমথথ চিলাম, ক্ষমা েচেকবন। মকধ্য মাস পদকিে ভাল চিলাম, চেন্তু পুনোয় 

১০|১২ চদন হইল জ্বে হইয়াচিল, এক্ষকণ ভাল আচি। গুচটেতে প্রশ্ন আকি, মহাশকয়ে 

চবেৃত সংস্কৃতশাত্রেরজ্ঞান—উত্তে চদয়া বাচধ্ত েচেকবন।— 

  

১। সতযোম ্াবাচল এবং ্নশ্রুচতে পোন উপািযান িাকন্দাগয উপচনষদ্ সওয়ায়৬ 

পবকদে অনয পোন অংকশ আকি চে না? 
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২। শলিতোিাযথ পবদান্তভাকষয অচধ্োংশ স্থকলই স্মৃচত উদৃ্ধত েচেকত পগকলই মহাভােকতে 

প্রমাণ প্রকয়াগ েকেন। চেন্তু বনপকবথ অ্গকোপািযাকন এবং উমামকহশ্বে-সংবাকদ, তথা 

ভীমেপকবথ, পয গুণগত ্ াচতত্ব অচত স্পষ্টই প্রমাচণত, ত সম্বকন্ধ তাৌঁহাে পোন পুেকে পোন 

েথা বচলয়াকিন চে না? 

  

৩। পুরুষসূকক্তে ্াচত পুরুষানুগত নকহ—পবকদে পোন্ পোন্ অংকশ ইহাকে ধ্াোবাচহে 

পুরুষানুগত েো হইয়াকি? 

  

৪। আিাযথ, ‘শূি পয পবদ পচিকব না’—এ প্রোে পোন প্রমাণ পবদ হইকত চদকত পাকেন 

নাই। পেবল ‘যকজ্ঞঽনবেঌপ্তঃ’ ইহাই উদৃ্ধত েচেয়া বচলকতকিন পয, যিন যকজ্ঞ অচধ্োে 

নাই, তিন উপচনষদাচদ পাকঠও অচধ্োে নাই। চেন্তু ‘অথাকতা ব্রহ্মচ্জ্ঞাসা’—এস্থকল ঐ 

আিাযথই বচলকতকিন পয, অথ শব্দ ‘পবদাধ্যয়নাদনন্তেম্’—এ প্রোে অথথ নকহ, োেণ মি 

ও ব্রাহ্মণ না পচিকল পয উপচনষদ্ পিা যায় না, ইহা অপ্রামাণয; এবং েমথোকণ্ডে শ্রুচত 

এবং জ্ঞানোকণ্ডে শ্রুচতকত পোন পূবথাপে ভাব নাই। অতএব যজ্ঞাত্মে পবদ না পচিয়াই 

উপচনষদ ্পাকঠ ব্রহ্মজ্ঞান হইকত পাকে। যচদ যকজ্ঞ ও জ্ঞাকন পপ বথাপযথ না থাচেল, তকব 

শূকিে পবলা পেন ‘নযায়পূবথেম্’ ইতযাচদ বাকেযে দ্বাো আিাযথ আপনাে বােযকে বযাহত 

েচেকতকিন? পেন শূি উপচনষদ্ পচিকব না? 

  

মহাশয়কে এেিাচন—পোন খ্রীচষ্টয়ান সন্ন্যাসীে চলচিত—’Imitation of Christ’ নামে পুেে 

পাঠাইলাম। পুেেিাচন অচত আিযথ। খ্রীচষ্টয়ানচদকগে মকধ্যও এ প্রোে তযাগ ববোগয ও 

দাসযভচক্ত চিল পদচিয়া চবচস্মত হইকত হয়। পবাধ্ হয় আপচন এ পুেে পচিয়া থাচেকবন, 

না পচিয়া থাকেন পতা পচিয়া আমাকে চিেেৃতাথথ েচেকবন। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১৩ 
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[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বোহনগে 

১৭ অগষ্ট, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 

মহাশকয়ে পশষ পকত্র—আপনাকে উক্ত অচভধ্ান পদওয়ায় চেিু েুচিত হইয়াকিন! চেন্তু 

তাহা আমাে পদাষ নকহ, মহাশকয়ে গুকণে। পূকবথ এে পকত্র আপনাকে চলচিয়াচিলাম পয, 

মহাশকয়ে গুকণ আচম এত আেৃষ্ট পয, পবাধ্ হয় আপনাে সচহত ্্মভান্তেীণ পোন সম্বন্ধ 

চিল। আচম গৃহস্থও বুচি না, সন্ন্যাসীও বুচি না; যথাথথ সাধু্তা এবং উদােতা এবং মহত্ত্ব 

যথায়, পসই স্থাকনই আমাে মেে চিেোলই অবনত হউে—শাচন্তঃ শাচন্তঃ শাচন্তঃ। প্রাথথনা 

েচে, আচ্োচলোে মানচভিােী, পপটববোগী এবং উভয়ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীশ্রমীকদে মকধ্য 

লকক্ষে মকধ্যও পযন আপনাে নযায় মহাত্মা এে্ন হউন। আপনাে গুকণে েথা শুচনয়া 

আমাে সেল ব্রাহ্মণ্াতীয় গুরুভ্রাতাও আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রচণপাত ্ানাইকতকিন। 

মহাশয় আমাে প্রশ্ন-েকয়েচটে পয উত্তে চদয়াকিন, তাহাে মকধ্য এেচট সম্বকন্ধ আমাে 

ভ্রম সংকশাচধ্ত হইল। মহাশকয়ে চনেট তজ্জনয আচম চিেঋণবদ্ধ েচহলাম। আে এেচট 

প্রশ্ন চিল পয, ভােতাচদ পুোকণাক্ত গুণগত ্াচত সম্বকন্ধ আিাযথ পোন মীমাংসাচদ 

েচেয়াকিন চে না? যচদ েচেয়া থাকেন, পোন্ পুেকে? এতকদ্দশীয় প্রািীন মত পয 

বংশগত, তাহাকত আমাে পোন সকন্দহ নাই, এবং স্পাটথানো পয প্রোে পহলট্ [কদে উপে 

বযবহাে েচেত] অথবা মাচেথনকদকশ োফ্রীকদে উপে পয প্রোে বযবহাে হইত, সমকয় 

সমকয় শূকিো পয তদকপক্ষাও চনগৃহীত হইত, তাহাকত পোন সকন্দহ নাই। আে ্াতযাচদ 

সম্বকন্ধ আমাে পোন পকক্ষ পক্ষপাচতত্ব নাই। োেণ আচম ্াচন, উহা সামাচ্ে চনয়ম—

গুণ এবং েমথ-প্রসূত। চযচন বনষ্কমথ ও চনগুণথত্বকে প্রাপ্ত হইকত ইচ্ছা েকেন, তাৌঁহাে ্ াতযাচদ 

ভাব মকন আচনকলও সমূহ ক্ষচত। এই সেল চবষকয় গুরুেৃপায় আমাে এে প্রোে বুচদ্ধ 

আকি, চেন্তু মহাশকয়ে মতামত ্াচনকল পোন স্থাকন পসই সেলকে দৃঢ় এবং পোন স্থাকন 
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সংকশাচধ্ত েচেয়া লইব। িাকে পিাৌঁিা না মাচেকল মধু্ পকি না—অতএব আপনাকে আেও 

েকয়েচট প্রশ্ন চ্জ্ঞাসা েচেব; আমাকে বালে এবং অজ্ঞ ্াচনয়া যথাযথ উত্তে চদকবন, 

রুষ্ট হইকবন না। 

  

১। পবদান্তসূকত্র পয মুচক্তে েথা েকহ, তাহা এবং অবধূ্ত-গীতাচদকত পয চনবথাণ আকি, 

তাহা এে চে না? 

  

২। ‘সৃচষ্টব্থ’—সূকত্র এই ভাকবে পুকো ভগবান্ পেহই হয় না, তকব চনবথাণ চে? 

  

৩। বিতনযকদব পুেীকত সাবথকভ মকে বচলয়াচিকলন পয বযাসসূত্র আচম বুচি, তাহা বদ্বতবাদ; 

চেন্তু ভাষযোে অবদ্বত েচেকতকিন, তাহা বুচি না—ইহা সতয নাচে? প্রবাদ আকি পয, 

বিতনযকদকবে সচহত প্রোশানন্দ সেস্বতীে এ চবষকয় অকনে চবিাে হয়, তাহাকত 

বিতনযকদব ্য়ী হন। বিতকনযে েৃত এে ভাষয নাচে উক্ত প্রোশানকন্দে মকঠ চিল। 

  

৪। আিাযথকে তকি প্রচ্ছন্ন্ পব দ্ধ বচলয়াকি। ‘প্রজ্ঞাপােচমতা’ নামে পব দ্ধকদে (মহাযান) 

গ্রকেে মকতে সচহত আিাযথ-প্রিাচেত পবদান্তমকতে সমূ্পণথ পস সাদৃশয আকি। 

‘পিদশী’োেও বচলকতকিন পয, পব দ্ধ [কদে] শূনয ও আমাচদকগে ব্রহ্ম এেই বযাপাে—

ইহাে অথথ চে? 

  

৫। পবদান্তসূকত্র পবকদে পোন প্রমাণ পেন পদওয়া হয় নাই? প্রথকমই বলা হইয়াকি, 

ঈশ্বকেে প্রমাণ পবদ এবং পবদ প্রামাণয ‘পুরুষ-চনঃশ্বচসতম্’ বচলয়া; ইহা চে পািাতয 

নযাকয় যাহাকে argument in a circle বকল, পসই পদাষদুষ্ট নকহ? 

  

৬। পবদান্ত বচলকলন—চবশ্বাস েচেকত হইকব, তকেথ চনষ্পচত্ত হয় না। তকব পযিাকন নযায় 

অথবা সংিযাচদে অণুমাত্র চিি পাইয়াকিন, তিনই তেথ্াকল তাহাচদগকে সমাচ্ছন্ন্ েো 

হইয়াকি পেন? আে চবশ্বাসই বা েচে োকে? পয যাে আপনাে মতস্থাপকনই পাগল; এত 

বি ‘চসদ্ধানাং েচপকলা মুচনঃ’, চতচনই যচদ বযাকসে মকত অচত ভ্রান্ত, তিন বযাস পয আেও 

ভ্রান্ত নকহন, পে বচলল? েচপল চে পবদাচদ বুচিকতন না? 
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৭। নযায়-মকত ‘আকপ্তাপকদশবােযঃ শব্দঃ’; ঋচষো আপ্ত এবং সবথজ্ঞ। তাৌঁহাো তকব 

সূযথচসদ্ধাকন্তে দ্বাো সামানয সামানয প্যাচতচষে তকত্ত্ব অজ্ঞ বচলয়া আচক্ষপ্ত পেন 

হইকতকিন? যাৌঁহাো বকলন—পৃচথবী চত্রকোণ, বাসুচে পৃচথবীে ধ্ােচয়তা ইতযাচদ, তাৌঁহাকদে 

বুচদ্ধকে ভবসাগেপাকেে এেমাত্র আশ্রয় চে প্রোকে বচল? 

  

৮। ঈশ্বে সৃচষ্টোকযথ যচদ শুভাশুভ েমথকে অকপক্ষা েকেন, তকব তাৌঁহাে উপাসনায় আমাে 

লাভ চে? নকেশিকন্দ্রে এেচট সুন্দে গীত আকি— 

  

‘েপাকল যা আকি োলী, তাই যচদ হকব, (মা)  

্য় দুগথা শ্রীদুগথা বকল পেন ডাো তকব॥’  

  

৯। সতয বকট, বুল বােয এে-আধ্চটে দ্বাো চনহত হওয়া অনযাযয। তাহা হইকল চিেপ্রিচলত 

মধু্পেথাচদ প্রথা৮ ‘অশ্বকমধ্ং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলবপতৃেম্’ ইতযাচদ৯ দুই-এেচট 

বাকেযে দ্বাো পেন চনহত হইল? পবদ যচদ চনতয হয়, তকব ইহা দ্বাপকেে, ইহা েচলে ধ্মথ 

ইতযাচদ বিকনে অথথ এবং সািলয চে? 

  

১০। পয ঈশ্বে পবদ-বক্তা, চতচনই বুদ্ধ হইয়া পবদ চনকষধ্ েচেকতকিন। পোন্ েথা শুনা 

উচিত? পকেে চবচধ্ প্রবল, না, আকগে চবচধ্ প্েবল?  

  

১১। তি বকলন—েচলকত পবদমি চনষ্ফল; মকহশ্বকেেই বা পোন্ েথা মাচনব? 

  

১২। পবদান্তসূকত্র বযাস বকলন পয, বাসুকদব সলিতষথণাচদ িতুবূথযহ উপাসনা চঠে নকহ—আবাে 

পসই বযাসই ভাগবতাচদকত উক্ত উপাসনাে মাহাত্ময চবোে েচেকতকিন; বযাস চে পাগল? 

  

আেও এই প্রোে অকনে সকন্দহ আকি, মহাশকয়ে প্রসাকদ চিন্ন্বদ্বধ্ হইব আশা েচেয়া 

পকে পসগুচল চলচিব। এ সেল েথা সাক্ষা  না হইকল সমে বলা যায় না এবং আশানুরূপ 

তৃচপ্তও হয় না। গুরুে েৃপায় শী্রইই ভব -িেণসমীকপ উপচস্থত হইয়া সমে চনকবদন 

েচেবাে বাসনা েচহল। ইচত 
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শুচনয়াচি, চবনা সাধ্নায় শুদ্ধ যুক্তযাচদ-বকল এ সেল চবষকয় পোন চসদ্ধাকন্ত উপনীত হওয়া 

যায় না, চেন্তু েতে পচেমাকণ আশ্বে হওয়া প্রথকমই পবাধ্ হয় আবশযে। চেমচধ্েচমচত— 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১৪ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

শ্রীশ্রীদুগথা সহায় 

  

বাগবা্াে, েচলোতা 

২ পসকেম্বে, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 

মহাশকয়ে দুইিাচন পত্র েকয়ে চদবস হইল পাইয়াচি। মহাশকয়ে অন্তকে জ্ঞান ও ভচক্তে 

অপূবথ সচিলন পদচিয়া বিই আনচন্দত হইয়াচি। আপচন পয তেথযুচক্ত পচেতযাগ েচেকত 

উপকদশ পদন, তাহা অচত যথাথথ বকট এবং প্রকতযে ্ ীবকনেই উকদ্দশয তাহাই—‘ চভদযকত 

হৃদয়গ্রচেঃ’ ইতযাচদ । তকব চে না আমাে গুরুমহাো্ পয প্রোে বচলকতন পয, েলসী 

পুচেবাে সময় ভেভে ধ্বচন েকে, পূণথ হইকল চনেব্ধ হইয়া যায়, আমাে পকক্ষ পসইরূপ 

্াচনকবন। পবাধ্ হয়, দুই-চতন সপ্তাকহে মকধ্য মহাশকয়ে সচহত সাক্ষা  েচেকত পাচেব—

ঈশ্বে মকনাবাঞ্ছা পূণথ েরুন। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১৫ 
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[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বাগবা্াে, েচলোতা 

৩ চডকসম্বে, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 

অকনেচদন আপনাে পোন পত্রাচদ পাই নাই; ভেসা েচে, শােীচেে ও মানচসে েুশকল 

আকিন। সম্প্রচত আমাে দুইচট গুরুভ্রাতা ৺োশীধ্াকম যাইকতকিন। এেচটে নাম োিাল ও 

অপেচটে নাম সুকবাধ্। প্রথকমাক্ত মহাশয় আমাে গুরুকদকবে অচত চপ্রয়পাত্র চিকলন এবং 

সবথদা তাৌঁহাে সকঙ্গ থাচেকতন। যচদ সুচবধ্া হয়, ইৌঁহাো পয েকয়েচদন উক্ত ধ্াকম অবস্থান 

েকেন, পোন সকত্র বচলয়া চদয়া অনুগৃহীত েচেকবন। আমাে সেল সংবাদ ইৌঁহাকদে চনেট 

পাইকবন। আমাে অসংিয প্রণাকমে সচহত। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

পুঃ—গঙ্গাধ্ে এক্ষকণ বেলাসাচভমুকি যাইকতকিন। পকথ চতব্বতীো তাৌঁহাকে চিচেঙ্গীে িে 

মকন েচেয়া োচটকত আকস, পকে পোন পোন লামা অনুগ্রহ েচেয়া িাচিয়া পদয়—এ 

সংবাদ চতব্বতযাত্রী পোন বযবসায়ী হইকত পাইয়াচি। লাসা না পদচিকল আমাকদে 

গঙ্গাধ্কেে েক্ত শীতল হইকব না। লাকভে মকধ্য শােীচেে েষ্টসচহষু্ণতা অতযন্ত বৃচদ্ধ 

পাইয়াকি—এেোচত্র চতচন অনাচ্ছাদকন বেকিে উপে শয়ন েচেয়াচিকলন, তাহাকতও 

চবকশষ েষ্ট হয় নাই । 

  

ইচত 

নকেন্দ্র 
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১৬ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বোহনগে, েচলোতা 

১৩ চডকসম্বে, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আপনাে পত্র পাইয়া সচবকশষ অবগত হইলাম—পকে োিাকলে পকত্র তাৌঁহাে আপনাে 

সচহত সাক্ষা  হইয়াকি, তাহাও ্াচনলাম। আপনাে েচিতpamphlet (পুচেো) পাইয়াচি। 

Theory of Conservation of Energy (শচক্তে চনতযতা—এই মতবাদ) আচবষ্কাকেে পে 

হইকত ইওকোকপ এে প্রোে Scientific (ববজ্ঞাচনে) অবদ্বতবাদ প্রিাচেত হইকতকি, চেন্তু 

তাহা পচেণামবাদ। আপচন ইহাে সচহত শলিতকেে চববতথবাকদে পয পাথথেয পদিাইয়াকিন, 

তাহা অচত উত্তম। ্ামথান Transcendentalist-কদে১১ উপে পস্পন্সাকেে পয চবদ্রূপ উদৃ্ধত 

েচেয়াকিন, তাহা বুচিলাম না; চতচন স্বয়ং উহাকদে প্রসাদকভা্ী। আপনাে প্রচতদ্বন্দ্বী গাফ্ 

( Gough) সমযে ্রূকপ পহকগল বুকিন চে না, পস চবষকয় সকন্দহ আকি। যাহা হউে, 

আপনাে উত্তে অচত pointed (তীক্ষ্ণ) এবং thrashing (সমূ্পণথরূকপ চবপক্ষযুচক্ত-

িণ্ডনোেী)। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১৭ 

  

[শ্রীযুক্ত বলোম বসুকে চলচিত] 

  

োমেৃকষ্ণা ্য়চত 
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ববদযনাথ 

২৪ চডকসম্বে, ১৮৮৯ 

  

নমস্কােপূবথেম্— 

ববদযনাকথ পূণথবাবুে বাসায় েকয়েচদন আচি। শীত বি নাই, শেীেও বি ভাল নকহ—

হ্ম হয় না, পবাধ্ হয় ্কল পল হাচধ্কেযে ্নয। চেিুই ভাল লাচগল না—স্থান, োল ও 

সঙ্গ। োল োশী িচললাম। পদওঘকে অিুযতানন্দ ‘—’ে বাসায় চিল। পস আমাকদে সংবাদ 

পাইয়াই চবকশষ আগ্রহ েচেয়া োচিবাে ্নয বি চ্দ েকে। পশকষ আে এেচদন পদিা 

হইয়াচিল—িাকি নাই। পস বি েমথী, চেন্তু সকঙ্গ ৭।৮ টা ত্রেরীকলাে বুিী, ‘্য় োকধ্ েৃষ্ণ’ই 

অচধ্ে—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীকগ োকঙ্গে মচহমা! তাহাে েমথিােীোও আমাকদে অতযন্ত ভচক্ত 

েকে। তাহাো পেহ পেহ উহাে উপে বি িটা, তাহাো তাহাে নানাস্থাকনে দুষ্ককমথে েথা 

েচহকত লাচগল। 

  

প্রসঙ্গক্রকম আচম ‘—’ে েথা পাচিলাম। পতামাকদে তাৌঁহাে সম্বকন্ধ অকনে ভ্রম বা সকন্দহ 

আকি, তজ্জনযই চবকশষ অনুসন্ধান েচেয়া চলচিকতচি। তাৌঁহাকে এিানোে বৃদ্ধ 

েমথিােীোও বি মানয ও ভচক্ত েকে। চতচন অচত বাচলো-অবস্থায় ‘—’ে োকি 

আচসয়াচিকলন, বোবে ত্রেরীে নযায় চিকলন। এমন চে, ‘—’ে মিগুরু ভগবানদাস বাবা্ীও 

্াচনকতন পয, চতচন উহাে ত্রেরী। তাহাো বকল, উৌঁহাে মা তাৌঁহাকে ‘—’ে োকি চদয়া 

চগয়াচিল। যাহা হউে, তাৌঁহাে এে পুত্র হয় ও মচেয়া যায় এবং পসই সমকয় ‘—’পোথা 

হইকত এেটা ‘্য় োকধ্ েৃষ্ণ’ বামনী আচনয়া ঘকে প াোয়, এই সেল োেকণ চতচন 

তাহাকে পিচলয়া পলান। যাহা হউে, সেকল এেবাকেয স্বীোে েকে পয, তাৌঁহাে িচেকত্র 

েিনও পোন পদাষ চিল না, চতচন অচত সতী বোবে চিকলন এবং েিনও ত্রেরী-স্বামী চভন্ন্ 

‘—’ে সচহত অনয পোন বযবহাে বা অনয োহােও প্রচত েু-ভাব চিল না। এত অল্প বয়কস 

আচসয়াচিকলন পয, পস সমকয় অনয পুরুষ-সংসগথ সম্ভকব না। চতচন ‘—’ে চনেট হইকত 

পলাইয়া যাইবাে পে তাহাকে পলকিন পয, আচম েিনও পতামাকে স্বামী চভন্ন্ অনয 

বযবহাে েচে নাই, চেন্তু পবশযাসক্ত বযচক্তে সচহত আমাে বাস েো অসম্ভব। ইহাে 
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পুোতন েমথিােীোও ইহাকে শয়তান ও তাৌঁহাকে পদবী বচলয়া চবশ্বাস েকে ও বকল, ‘চতচন 

যাবাে পে হইকতই ইহাে মচতচ্ছন্ন্ হইয়াকি।’  

  

এ সেল চলচিবাে উকদ্দশয এই পয, তাৌঁহাে বালযোলসম্বন্ধী গকল্প আচম পূকবথ চবশ্বাস 

েচেতাম না। এ সেল ভাব, সমাক্ যাহাকে চববাহ বকল না, তাহাে মকধ্য এত পচবত্রতা—

আচম romance (োল্পচনে) মকন েচেতাম, চেন্তু চবকশষ অনুসন্ধাকন ্াচনয়াচি, সেল 

চঠে। চতচন অচত পচবত্র, আবালয পচবত্র, তাহাকত পোন সকন্দহ নাই। ঐ সেল সকন্দকহে 

্নয আমো সেকলই তাৌঁহাে চনেট অপোধ্ী। আচম তাৌঁহাকে অসংিয প্রণাম েচেকতচি ও 

অপোকধ্ে ্নয ক্ষমা িাচহকতচি। চতচন চমথযাবাচদনী নকহন। তাৌঁহাে ধ্কমথ ঐোচন্তেী 

আস্থাও চিেোল চিল, এ েথাও শুচনলাম। এক্ষকণ ইহাই চশচিলাম, ঐ প্রোে পত্ 

চমথযাবাচদনী বযাচভিাচেণীকত সম্ভকব না। 

  

আপনাে পীিা এিনও আোম হইকতকি না। এিাকন িুব পয়সা িেি না েচেকত পাচেকল 

পোগীে চবকশষ সুচবধ্া বুচি না। যাহা হয় চবকবিনা েচেকবন। সেল িবযই অনযত্র হইকত 

আনাইয়া লইকত হইকব। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১৮ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

ববদযনাথ 

২৬ চডকসম্বে, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 
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বুল চদবস পিষ্টাে পে পবাধ্ হয় এতচদকন ভব সমীকপ উপচস্থত হইকত সমথথ হইলাম। দুই-

এে চদকনই ৺োশীধ্াকম ভব -িেণসমীকপ উপচস্থত হইব। 

  

এ স্থাকন েচলোতাে এে্ন বাবুে বাসায় েকয়ে চদবস আচি, চেন্তু োশীে ্নয মন 

অতযন্ত বযােুল। 

  

ইচ্ছা আকি, তথায় চেিুচদন থাচেব এবং আমাে মন্দ ভাকগয চবশ্বনাথ এবং অন্ন্পূণথা চে 

েকেন, পদচিব। এবাে ‘শেীেং বা পাতয়াচম, মিং বা সাধ্য়াচম’ প্রচতজ্ঞা েচেয়াচি—

োশীনাথ সহায় হউন।  

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

১৯ 

  

[বলোমবাবুকে চলচিত] 
  

োমেৃকষ্ণা ্য়চত 

  

এলাহাবাদ 

৩০ চডকসম্বে, ১৮৮৯ 

  

শ্রীিেকণষু, 

গুপ্ত১২ আচসবাে সময় এেটা চিপ পিচলয়া আচসয়াচিল এবং পেচদবকস এেিাচন 

পযাকগকনে পত্র পাইয়া সমে অবগত হইয়া ত ক্ষণা  এলাহাবাকদ যাত্রা েচে। পেচদবস 

পপ ৌঁচিয়া পদচিলাম, পযাকগন ১৩ সমূ্পণথ আকোগয হইয়াকি। পাচনবসন্ত (দুই-এেটা ‘ইচ্ছা’ 

ও চিল) হইয়াচিল। ডাক্তােবাবু অচত সাধু্ বযচক্ত এবং তাৌঁহাকদে এেচট সম্প্রদায় আকি। 

ইৌঁহাো অচত ভক্ত ও সাধু্কসবাপোয়ণ। ইৌঁহাকদে বি চ্দ—আচম এ স্থাকন মাঘ মাস থাচে, 
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আচম চেন্তু োশী িচললাম। পগালাপ-মা, পযাগীন-মা এিাকন েল্পবাস েচেকবন, 

চনেেনও১৪ পবাধ্ হয় থাচেকব, পযাকগন চে েচেকব ্াচন না। আপচন পেমন আকিন? 

  

ঈশ্বকেে চনেট সপচেবাে আপনাে মঙ্গল প্রাথথনা েচে। তুলসীোম, িুনীবাবু প্রভৃচতকে 

আমাে নমস্কাোচদ চদকবন। চেমচধ্েচমচত— 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

২০ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

৺প্রয়াগধ্াম 

১৭ পপ ষ 

৩০ চডকসম্বে, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 

দুই-এে চদকনে মকধ্য োশী যাইকতচি বচলয়া আপনাকে এে পত্র চলচিয়াচিলাম, চেন্তু 

চবধ্াতাে চনবথন্ধ পে িণ্ডাইকব? পযাকগন্দ্র নামে আমাে এেচট গুরুভ্রাতা চিত্রেূট 

ওলিতােনাথাচদ দশথন েচেয়া এস্থাকন আচসয়া বসন্তকোকগ আক্রান্ত হইয়াকিন সংবাদ পাই, 

তাহাকত তাৌঁহাে পসবা েচেবাে ্ নয এস্থাকন আচসয়া উপচস্থত হই। আমাে গুরুভাই সমূ্পণথ 

সুস্থ হইয়াকিন। এিাকনে েকয়েচট বাঙালী বাবু অতযন্ত ধ্মথচনষ্ঠ ও অনুোগী, তাৌঁহাো 

আমাকে অতযন্ত যত্ন েচেকতকিন এবং তাৌঁহাচদকগে চবকশষ আগ্রহ পয, আচম এই স্থাকন 

মাঘ মাকস ‘েল্পবাস’ েচে। আমাে মন চেন্তু ‘োশী োশী’ েচেয়া অতযন্ত বযােুল হইয়াকি 

এবং আপনাকে পদচিবাে ্নয মন অচত িিল। দুই-িাচে চদবকসে মকধ্য ইৌঁহাকদে 
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চনবথন্ধাচতশয় এিাইয়া যাহাকত বাোণসীপুেপচতে পচবত্র োক্য উপচস্থত হইকত পাচে—

তাহাে চবকশষ পিষ্টা েচেকতচি। অিুযতানন্দ সেস্বতী নামে আমাে পোন গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসী 

যচদ আপনাে চনেকট আমাে তত্ত্ব লইকত যান, বচলকবন পয শী্রইই আচম োশী যাইকতচি। 

চতচন অচত সজ্জন এবং পচণ্ডত পলাে, তাৌঁহাকে বাধ্য হইয়া বাৌঁেীপুকে পিচলয়া আচসয়াচি। 

োিাল ও সুকবাধ্ চে এিনও োশীকত আকিন? এ ব সে েুকম্ভে পমলা হচেদ্বাকে হইকব চে 

না, ইহাে তথয চলচিয়া অনুগৃহীত েচেকবন। চেমচধ্েচমচত।  

  

অকনে স্থাকন অকনে জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু্ ও পচণ্ডত পদচিলাম, অকনকেই অতযন্ত যত্ন েকেন, 

চেন্তু ‘চভন্ন্রুচিচহথ পলােঃ’, আপনাে সকঙ্গ পেমন প্রাকণে টান আকি—অত ভাল আে 

পোথাও লাকগ না। পদচি োশীনাথ চে েকেন। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

চঠোনা—ডাক্তাে পগাচবন্দিন্দ্র বসুে বাটী, িে, এলাহাবাদ।  

পত্রাবলী ২১-৩০ 

২১  

  

[বলোম বাবুকে চলচিত] 

  

শ্রীশ্রীোমেৃকষ্ণা ্য়চত 

  

এলাহাবাদ 

৫ ্ানুআেী, ১৮৯০ 

  

নমস্কাে চনকবদনি— 
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মহাশকয়ে পকত্র আপনাে পীিাে সমািাে জ্ঞাত হইয়া চবকশষ দুঃচিত হইলাম। ববদযনাথ 

change (বায়ুপচেবতথন) সম্বকন্ধ আপনাকে পয পত্র চলচি তাহাে সাে েথা এই পয, 

আপনাে নযায় দুবথল অথি অতযন্ত নেম-শেীে পলাকেে অচধ্ে অথথবযয় না েচেকল উক্ত 

স্থাকন িলা অসম্ভব। যচদ পচেবতথনই আপনাে পকক্ষ চবচধ্ হয় এবং যচদ পেবল সো 

িুৌঁচ্কত এবং গয়ংগচ্ছ েচেকত েচেকত এতচদন চবলম্ব েচেয়া থাকেন, তাহা হইকল দুঃকিে 

চবষয় সকন্দহ নাই। … 

  

ববদযনাথ—হাওয়া সম্বকন্ধ অতযন্ত উ েৃষ্ট, চেন্তু ্ল ভাল নকহ, পপট বি িাোপ েকে, 

আমাে প্রতযহ অম্বল হইত। ইতঃপূকবথ আপনাকে এে পত্র চলচি—তাহা চে আপচন 

পাইয়াকিন, না bearing (চবনা মাশুকল পপ্রচেত) পদচিয়া the devil take it েচেয়াকিন?১৫ 

আচম বচল change (বায়পচেবতথন) েচেকত হয় পতা শুভসয শী্রইং। োগ েচেকবন না—

আপনাে এেচট স্বভাব এই পয ক্রমাগত ’বামুকনে গরু’ িুৌঁচ্কত থাকেন। চেন্তু দুঃকিে 

চবষয়, এ ্গকত সেল সমকয় তাহা পাওয়া যায় না—আত্মানং সততং েকক্ষ । Lord have 

mercy (ঈশ্বে েরুণা েরুন) চঠে বকট, চেন্তু He helps him who helps himself (কয 

উদযমী, ভগবান্ তাহােই সহায় হন)। আপচন িাচল টাো বাৌঁিাকত যচদ িান, Lord 

(ভগবান্) চে বাবাে ঘে হইকত টাো আচনয়া আপনাকে change (বায়ুপচেবতথন) 

েোইকবন? যচদ এতই Lord-এে উপে চনভথে েকেন, ডাক্তাে ডাচেকবন না। … যচদ 

আপনাে suit না েকে (সহয না হয়) োশী যাইকবন—আচমও এতচদন যাইতাম, এিানোে 

বাবুো িাচিকত িাকহ না, পদচি চে হয়।… 

  

চেন্তু পুনবথাে বচল, change-এ (বায়ুপচেবতথকন) যচদ যাওয়া হয়, েৃপণতাে ্নয ইতেতঃ 

েচেকবন না। তাহা হইকল তাহাে নাম আত্মঘাত। আত্মঘাতীে গচত ভগবান্ ও েচেকত 

পাকেন না। তুলসী বাবু প্রভৃচত সেলকে আমাে নমস্কাোচদ চদকবন। ইচত— 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 
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২২ 

  

[শ্রীযকজ্ঞশ্বে ভট্টািাযথকে চলচিত] 

  

এলাহাবাদ 

৫ ্ানুআেী, ১৮৯০ 

  

চপ্রয় িচেে, 

এেচট েথা পতামাকে বচল, উহা সবথদা স্মেণ োচিকব, আমাে সচহত পতামাকদে আে 

পদিা না হইকত পাকে—নীচতপোয়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় পযন সমূ্পণথ শুদ্ধ থাকে। সমূ্পণথ 

নীচতপোয়ণ ও সাহসী হও—প্রাকণে ভয় পযথন্ত োচিও না। ধ্কমথে মতামত লইয়া মাথা 

বোইও না। োপুরুকষোই পাপ েচেয়া থাকে, বীে েিনও পাপ েকে না—মকন পযথন্ত 

পাপচিন্তা আচসকত পদয় না। সেলকেই ভালবাচসবাে পিষ্টা েচেকব। চনক্ মানুষ হও, আে 

োম প্রভৃচত যাহাে সাক্ষা  পতামাে তত্ত্বাবধ্াকন আকি, তাহাচদগকেও সাহসী, নীচতপোয়ণ 

ও সহানুভূচতসম্পন্ন্ েচেবাে পিষ্টা েচেকব। পহ ব সগণ, পতামাকদে ্নয নীচতপোয়ণতা 

ও সাহস বযতীত আে পোন ধ্মথ নাই, ইহা বযতীত ধ্কমথে আে পোন মতামত পতামাকদে 

্নয নকহ। পযন োপুরুষতা, পাপ, অসদািেণ বা দুবথলতা এেদম না থাকে, বােী 

আপনা-আপচন আচসকব। োমকে েিনও চথকয়টাে বা পোনরূপ চিত্তকদ বথলযোেে 

আকমাদ-প্রকমাকদ লইয়া যাইও না বা যাইকত চদও না। 

  

পতামাে 

নকেন্দ্রনাথ 

  

২৩ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

এলাহাবাদ 
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৫ ্ানুআেী,  ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

চপ্রয় োম, েৃষ্ণময়ী ও ইন্দু, ব সগণ, মকন োচিও োপুরুষ ও দুবথলগণই পাপািেণ েকে 

ও চমথযা েথা বকল। সাহসী ও সবলচিত্ত বযচক্তগণ সদাই নীচতপোয়ণ। নীচতপোয়ণ, 

সাহসী ও সহানুভূচতসম্পন্ন্ হইবাে পিষ্টা েে। ইচত 

  

পতামাকদে 

নকেন্দ্রনাথ 

  

২৪ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

শ্রীযুক্ত সতীশিন্দ্র মুকিাপাধ্যাকয়ে বাটী  

পগাোবা্াে, গা্ীপুে 

শুক্রবাে, ২৪ ্ানুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

অদয চতন চদন যাব  গা্ীপুকে পপ ৌঁচিয়াচি। এস্থাকন আমাে বালযসিা শ্রীযুক্ত বাবু 

সতীশিন্দ্র মুকিাপাধ্যাকয়ে বাসাকত আচি; স্থানচট অচত মকনােম। অদূকে গঙ্গা আকিন, 

চেন্তু োকনে বি েষ্ট—পথ নাই, এবং বাচলে িিা ভাচঙ্গকত বি েষ্ট হয়। আমাে বনু্ধে 

চপতা শ্রীযুক্ত ঈশানিন্দ্র মুকিাপাধ্যায় মহাশয়—পয মহানুভকবে েথা আচম আপনাকে 

বচলয়াচিলাম—এ স্থাকন আকিন। অদয ইচন ৺োশীধ্াকম যাইকতকিন, োশী হইয়া েচলোতা 

যাইকবন। আমাে বি ইচ্ছা চিল, ইৌঁহাে সকঙ্গ পুনবথাে োশী যাই। চেন্তু পয ্নয 

আচসয়াচি—অথথা  বাবা্ীকে পদিা—তাহা এিনও হয় নাই। অতএব দুই-িাচে চদন চবলম্ব 
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হইকব। এস্থাকনে সেলই ভাল, বাবুো অচত ভি, চেন্তু বি westernized 

(পািাতযভাবাপন্ন্); আে দুঃকিে চবষয় পয, আচম western idea (পািাতযভাব) মাকত্রেই 

উপে িড়্গহে। পেবল আমাে বনু্ধে ও- সেল idea (ভাব) বিই েম। চে োপুকি 

সভযতাই চিচেঙ্গী আচনয়াকি! চে materialistic (্িভাকবে) ধ্াৌঁধ্াই লাগাইয়াকি! চবশ্বনাথ 

এই সেল দুবথলহৃদয়কে েক্ষা েরুন। পকে বাবা্ীকে পদচিয়া চবকশষ বৃত্তান্ত চলচিব। 

ইচত 

  

দাস 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—ভগবান্ শুকেে ্্মভভূচমকত আচ্ ববোগযকে পলাকে পাগলাচম ও পাপ মকন েকে! 

অকহা ভাগয! 

  

২৫ 

  

[বলোম বাবুকে চলচিত] 

  

শ্রীোমেৃকষ্ণা ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

৩০ ্ানুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আচম এক্ষকণ গা্ীপুকে সতীশবাবুে চনেট েচহয়াচি। পয েকয়েচট স্থান পদচিয়া আচসয়াচি, 

ত্মভকধ্য এইচট স্বাস্থযেে। ববদযনাকথে ্ল বি িাোপ, হ্ম হয় না। এলাহাবাদ অতযন্ত 

চঘচে—োশীকত পয েকয়েচদন চিলাম চদনোত জ্বে হইয়া থাচেত—এত মযাকলচেয়া! 

গা্ীপুকেে চবকশষতঃ আচম পয স্থাকন থাচে, ্লবায়ু অচত স্বাস্থযেে। পওহােী বাবাে 

বািী পদচিয়া আচসয়াচি। িাচেচদকে উে প্রািীে, ইংকে্ী বাঙলাে মতন, চভতকে বাগান 
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আকি, বি বি ঘে, chimney &c. (চিমচন ইতযাচদ)। োহাকেও  ুচেকত পদন না, ইচ্ছা 

হইকল দ্বােকদকশ আচসয়া চভতে পথকে েথা েন মাত্র। এেচদন যাইয়া বচসয়া বচসয়া চহম 

িাইয়া চিচেয়া আচসয়াচি। েচববাকে োশী যাইব। ইকতামকধ্য বাবা্ীে সচহত পদিা হইল 

পতা হইল—নচহকল এই পযথন্ত। প্রমদাবাবুে বাগান সম্বকন্ধ োশী হইকত চস্থে েচেয়া চলচিব। 

োলী ভট্টািাযথ যচদ এোন্ত িাকহ পতা আচম োশীকত েচববাে যাইকল পযন আকস—না 

আচসকলই ভাল। োশীকত দুই-িাচেচদন থাচেয়া শী্রইই হৃষীকেশ িচলকতচি—প্রমদাবাবুে 

সকঙ্গ যাইকলও যাইকত পাকে। আপনাো এবং তুলসীোম সেকল আমাে যথাকযাগয 

নমস্কাোচদ ্াচনকবন ও িচেে, োম, েৃষ্ণময়ী প্রভৃচতকে আমাে আশীবথাদ। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

আমাে মকত আপচন চেিুচদন গা্ীপুকে আচসয়া থাচেকল বি ভাল, এিাকন সতীশ বাঙলা 

চঠে েচেয়া চদকত পাচেকব ও গগনিন্দ্র োয় নামে এেচট বাবু—আচিম আচিকসে Head 

(বিবাবু), চতচন য পকোনাচে ভি, পকোপোেী ও social (চমশুে)। ইৌঁহাো সব চঠে 

েচেয়া চদকবন। বািী ভািা ১৫৲।২০৲ টাো; িাউল মহাঘথ, দুগ্ধ ১৬।২০ পসে, আে সেল 

অতযন্ত সো। আে ইৌঁহাকদে তত্ত্বাবধ্াকন পোন পেশ হইবাে সম্ভাবনা নাই, চেন্তু চেিু 

expensive (বেশী খরচ)। ৪০৲।৫০৲ টাকার উপর পড়িবে। কাশী েি damned 

malarious (অতযন্ত মযাকলচেয়াপূণথ)। 

  

প্রমদাবাবুে বাগাকন েিনও থাচে নাই—চতচন োি-িািা েচেকত িান না। বাগান অচত 

সুন্দে বকট, িুব furnished (সা্ান পগা্ান) এবং বি ও িাৌঁো। এবাে যাইয়া থাচেয়া 

পদচিয়া মহাশয়কে চলচিব। ইচত 

  

নকেন্দ্র 

  

২৬ 
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[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বোহনগে, েচলোতা 

১৩ চডকসম্বে, ১৮৮৯ 

  

পূ্যপাকদষু, 

বাবা্ীে সচহত পদিা হওয়া বি মুশচেল, চতচন বািীে বাচহকে আকসন না, ইচ্ছা হইকল 

দ্বাকে আচসয়া চভতে হইকত েথা েন। অচত উে প্রািীেকবচষ্টত উদযান-সমচিত এবং 

চিমনীদ্বয়-কশাচভত তাৌঁহাে বাটী পদচিয়া আচসয়াচি, চভতকে প্রকবকশে ইচ্ছা নাই। পলাকে 

বকল, চভতকে গুিা অথথা  তয়িানা পগাকিে ঘে আকি, চতচন ত্মভকধ্য থাকেন; চে েকেন 

চতচনই ্ াকনন, পেহ েিনও পদকি নাই। এেচদন যাইয়া অকনে চহম িাইয়া বচসয়া বচসয়া 

িচলয়া আচসয়াচি, আেও পিষ্টা পদচিব। েচববাে ৺োশীধ্াকম যাত্রা েচেব—এিানোে 

বাবুো িাচিকতকিন না, নচহকল বাবা্ী পদচিবাে সি আমাে গুটাইয়াকি। অদযই িচলয়া 

যাইতাম; যাহা হউে, েচববাে যাইকতচি। আপনাে হৃষীকেশ যাইবাে চে হইল?  

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

পুঃ—গুকণে মকধ্য স্থানচট বি স্বাস্থযেে। 

  

২৭ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ওৌঁ চবকশ্বশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 
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৪ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আপনাে পত্রও পাইয়াচি এবং বুল ভাগযিকল বাবা্ীে সাক্ষা  হইয়াকি। ইচন অচত 

মহাপুরুষ—চবচিত্র বযাপাে, এবং এই নাচেেতাে চদকন ভচক্ত এবং পযাকগে অতযািযথ 

ক্ষমতাে অদু্ভত চনদশথন। আচম ইৌঁহাে শেণাগত হইয়াচি, আমাকে আশ্বাসও চদয়াকিন, 

সেকলে ভাকগয ঘকট না। বাবা্ীে ইচ্ছা—েকয়ে চদবস এই স্থাকন থাচে, চতচন উপোে 

েচেকবন। অতএব এই মহাপুরুকষে আজ্ঞানুসাকে চদন েকয়ে এ স্থাকন থাচেব। ইহাকত 

আপচনও আনচন্দত হইকবন, সকন্দহ নাই। পকত্র চলচিলাম না, েথা অচত চবচিত্র, সাক্ষাকত 

্াচনকবন। ইৌঁহাকদে লীলা না পদচিকল শাকত্রের চবশ্বাস পুো হয় না। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

পুঃ—এ পকত্রে চবষয় পগাপন োচিকবন। ইচত 

  

২৮ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

চবকশ্বশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

৭ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

বএইমাত্র আপনাে পত্র পাইয়া সাচতশয় প্রীচত প্রাপ্ত হইলাম। বাবা্ী আিােী ববষ্ণব; 

পযাগ, ভচক্ত এবং চবনকয়ে মূচতথ বচলকলই হয়। তাৌঁহাে েুটীে িতুচদথকে প্রািীে পদওয়া, 

তাহাে মকধ্য েকয়েচট দে্া আকি। এই প্রািীকেে মকধ্য এে অচত দীঘথ সুিঙ্গ আকি, 
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ত্মভকধ্য ইচন সমাচধ্স্থ হইয়া পচিয়া থাকেন; যিন উপকে আকসন, তিনই পলাে্কনে 

সকঙ্গ েথাবাতথা েকহন। চে িান, পেহই ্াকন না, এই্নযই ‘পওহােী বাবা’ বকল। মকধ্য 

এেবাে ৫ ব সে—এেবােও গতথ হইকত উকঠন নাই, পলাকে ্াচনয়াচিল পয, শেীে 

িাচিয়াকিন; চেন্তু আবাে উচঠয়াকিন। এবাে চেন্তু পদিা পদন না, তকব দ্বাকেে আিাল 

হইকত েথা েকহন। এমন চমষ্ট েথা আচম েিনও শুচন নাই। পোন direct (কসা্াসুচ্) 

প্রকশ্নে উত্তে পদন না, বকলন ‘দাস েযা ্াকন?’ তকব েথা েচহকত েচহকত আগুন বাচহে 

হয়। আচম িুব চ্দাচ্চদ েোকত বচলকলন পয, ‘আপচন চেিুচদন এ স্থাকন থাচেয়া আমাকে 

েৃতাথথ েরুন।’ এ প্রোে েিনও েকহন না; ইহাকতই বুচিলাম, আমাকে আশ্বাস চদকলন 

এবং যিনই পীিাপীচি েচে, তিনই বকলন, ‘চেিুচদন থােুন।’ এই আশায় আচি। ইচন 

অচত পচণ্ডত বযচক্ত, চেন্তু চেিুই প্রোশ পায় না, আবাে েমথোণ্ডও েকেন—পূচণথমা হইকত 

সংক্রাচন্ত পযথন্ত পহাম হয়। অতএব ইহাে মকধ্য গকতথ যাইকবন না চনচিত। অনুমচত চে 

লইব, direct (স্পষ্ট) উত্তে চদকবন না। ‘দাসকে ভাগয’ ইতযাচদ প ে বচলকবন। আপনাে 

ইচ্ছা থাকে, পত্রপাঠ িচলয়া আসুন। ইৌঁহাে শেীে যাইকল বি আপকসাস থাচেকব—দুচদকন 

পদিা অথথা  আিাল হইকত েথা েচহয়া যাইকত পাচেকবন। আমাে বনু্ধ সতীশবাবু অচত 

সমাদকে আপনাকে গ্রহণ েচেকবন। আপচন পত্রপাঠ িচলয়া আসুন, ইকতামকধ্য আচম 

বাবা্ীকে বচলব। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

পুঃ—ইৌঁহাে সঙ্গ না হইকলও এ প্রোে মহাপুরুকষে ্ নয পোন েষ্টই বৃথা হইকব না চনচিত। 

অলমচতচবেকেণ। 

  

২৯ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 
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গা্ীপুে 

১৩ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আপনাে শােীচেে অসুস্থতা শুচনয়া চিচন্তত েচহলাম। আমােও পোমকে এেপ্রোে পবদনা 

হইয়া েচহয়াকি, সম্প্রচত অতযন্ত বাচিয়াকি এবং যাতনা চদকতকি। বাবা্ীকে দুই চদন 

পদচিকত যাইকত পাচে নাই, তজ্জনয তাৌঁহাে চনেট হইকত আমাে িবে লইকত এে বযচক্ত 

আচসয়াচিল—অতএব আ্ যাইব। আপনাে অসংিয প্রণাম চদব। আগুন বাচহে হয়, অথথা  

অচত অদু্ভত গূঢ় ভচক্তে েথা এবং চনভথকেে েথা বাচহে হয়—এমন অদু্ভত চতচতক্ষা এবং 

চবনয় েিনও পদচি নাই। পোন মাল যচদ পাই, আপনাে তাহাকত ভাগ আকি চনচিত 

্াচনকবন। চেমচধ্েচমচত— 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৩০ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

১৪ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

গতেলয আপনাকে পয পত্র চলচিয়াচি, তাহাকত শে -ভায়াে পত্রিাচন পাঠাইকত—বচলকত 

ভুচলয়াচি পবাধ্ হয়; অনুগ্রহ েচেয়া পাঠাইয়া চদকবন। গঙ্গাধ্ে ভায়াে এেিাচন পত্র 
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পাইয়াচি। চতচন এক্ষকণ োশ্মীে, োমবাগ সমাচধ্, শ্রীনগকে আকিন। আচম lumbagoপত 

(কোমকেে বাকত) বি ভুচগকতচি। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

পুঃ—োিাল ও সুকবাধ্ ওৌঁোে, চগনথাে, আবু, পবাকম্ব, দ্বােো পদচিয়া এক্ষকণ বৃন্দাবকন 

আকি। 

  

নকেন্দ্র 

পত্রাবলী ৩১-৪০ 

৩১  

  

[বলোম বাবুকে চলচিত] 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

C/o সতীশিন্দ্র মুকিাপাধ্যায় 

পগাোবা্াে, গা্ীপুে 

১৪ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আপনাে আপকসাস-পত্র পাইয়াচি। আচম শী্রই এ স্থান পচেতযাগ েচেকতচি না, বাবা্ীে 

অনুকোধ্ এিাইবাে পযা নাই। 

  

সাধু্কদে পসবা েচেয়া চে হইল বচলয়া আপকসাস েচেয়াকিন। েথা চঠে বকট, অথি নকহ 

বকট। Ideal bliss-এে (আদশথ আনন্দ) চদকে িাচহকত পগকল এ েথা সতয বকট, চেন্তু পয 
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স্থান িাচিয়া আচসয়াকিন পস চদকে তাোইকলই পদচিকত পাইকবন—চিকলন গরু, হইয়াকিন 

মানুষ, হইকবন পদবতা এবং ঈশ্বে। পেন্তু ঐ প্রোে ‘চে হইল’, ‘চে হইল’ অচত ভাল—

উন্ন্চতে আশাস্বরূপ, নচহকল পেহ উচঠকত পাকে না। ‘পাগচি পবৌঁকধ্ই ভগবান্’ পয পদকি, 

তাহাে ঐিাকনই িতম। আপনাে সবথদাই পয মকন পকি ‘চে হইল’, আপচন ধ্নয চনচিত 

্াচনকবন—আপনাে মাে নাই। 

  

চগচেশবাবুে সচহত মাতাঠােুোণীকে আচনবাে ্নয আপনাে চে মতান্তে হইয়াকি, 

চগচেশবাবু চলচিয়াকিন—পস চবষকয় আমাে বচলবাে চেিুই নাই। তকব আপচন অচত 

বুচদ্ধমান্ বযচক্ত, োযথচসচদ্ধে প্রধ্ান উপায় পয বধ্যথ—এ আপচন চঠে বুকিন, পস চবষকয় 

িপলমচত আমো আপনাে চনেট বুল চশক্ষাে উপযুক্ত, সকন্দহ নাই। োশীকত আচম—

পযাগীন-মাতাে ঘাি না ভাঙা যায় এচবষকয় এেচদন বাদানুবাদচ্ছকল েচহয়াচিলাম। 

ত সওয়ায় আে আচম পোন িবে ্ াচন না এবং ্ াচনকত ইচ্ছাও োচি না। মাতাঠােুোণীে 

পয প্রোে ইচ্ছা হইকব, পসই প্রোেই েচেকবন। আচম পোন্ নোধ্ম, তাৌঁহাে সম্বকন্ধ পোন 

চবষকয় েথা েচহ? পযাগীন-মাতাকে পয বােণ েচেয়াচিলাম, তাহা যচদ পদাকষে হইয়া 

থাকে, তজ্জনয লক্ষ লক্ষ ক্ষমা প্রাথথনা েচেকতচি। আপচন সচদ্বকবিে—আপনাকে চে বচলব? 

োন দুকটা, চেন্তু মুি এেটা; চবকশষতঃ আপনাে মুি বি েিা এবং িস িস েচেয়া 

large promises (কবশী পবশী অঙ্গীোে-বােয) বাচহে হয় না বচলয়া আপনাে উপে অকনে 

সময় চবেক্ত হই, চেন্তু চবিাে েচেয়া পদচি পয, আপচনই সচদ্বকবিনাে োযথ েকেন।—’Slow 

but sure’ (ধ্ীে, চেন্তু চনচিত)। 

  

What is lost in power, is gained in speed (শচক্ত পয পচেমাণ বযচয়ত হয়, গচতবৃচদ্ধকত 

তাহা পপাষাইয়া যায়), যাহাই হউে, সংসাকে েথা লইয়াই ো্। েথাে িাল িািাইয়া 

(তাকত আপনাে েৃপণতাে আবেণ—এত িািাইয়া) অন্তদৃথচষ্ট সেকলে হয় না এবং বুল 

সঙ্গ না েচেকল পোন বযচক্তকে বুিা যায় না। ইহা মকন েচেয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুকদব এবং 

মাতাঠােুোণীকে স্মেণ েচেয়া—চনেেন যচদ আপনাকে চেিু েটুোটবয বচলয়া থাকে 

ক্ষমা েচেকবন। ‘ধ্মথ—দকল নকহ, ুল্ুকগ নকহ’, ৺গুরুকদকবে এই সেল উপকদশ ভুচলয়া 
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যান পেন? আপনাে যা েচেবাে সাধ্য েরুন, চেন্তু তাহাে চে বযবহাে হইল, চে না হইল, 

ভাল মন্দ চবিাে েোে অচধ্োে আমাকদে পবাধ্ হয় নাই। … চগচেশবাবু পয আঘাত 

পাইয়াকিন, তাহাকত এ সমকয় মাতাঠােুোণীে পসবায় তাৌঁহাে চবকশষ শাচন্তলাভ হইকব। 

চতচন অচত তীক্ষ্ণবুচদ্ধ, তাৌঁহাে সম্বকন্ধ আচম চে চবিাে েচেব! আে ৺গুরুকদব আপনাে উপে 

সমূ্পণথ চবশ্বাস েচেকতন। আপনাে বাটী চভন্ন্ পোথাও অন্ন্াচদ গ্রহণ েচেকতন না এবং 

শুচনয়াচি, মাতাঠােুোণীও আপনাকে সমূ্পণথ চবশ্বাস েকেন—এই সেল মকন েচেয়া 

আমাকদে নযায় িপলমচত বালেচদকগে (চন্ পুকত্রে েৃত অপোকধ্ে নযায়) সেল অপোধ্ 

সহয ও ক্ষমা েচেকবন—অচধ্ে চে চলচিব। 

  

্ক্মভা সব েকব হইকব পত্রপাঠ চলচিকবন। আমাে পোমকে এেটা পবদনায় বি অসুস্থ 

েচেয়াকি। আে চদনেকয়ে বাকদ এ স্থাকন বি পশাভা হইকব—পক্রাশ-কক্রাশবযাপী 

পগালাপিুকলে মাকঠ িুল িুচটকব। পসই সমকয় সতীশ েতেগুকলা তা্ািুল ও ডাল 

মকহা সব উপলকক্ষ পাঠাইকব বচলকতকি। পযাকগন পোথায়, পেমন আকি? বা বুোম পেমন 

আকি? সােদা চে এিন পতমচন িিলচিত্ত? গুপ্ত চে েচেকতকি? তােে-দাদা, পগাপাল-

দাদা প্রভৃচতকে আমাে প্রণাম। মাষ্টাকেে ভাইকপা েতদূে পচিল? োম ও িচেে ও 

েৃষ্ণময়ীকে আমাে আশীবথাদাচদ চদকবন। তাহাো পিাশুনা পেমন েচেকতকি? ভগবান্ 

েরুন, আপনাে পিকল পযন ‘মানুষ’ হয়—না-মেদ না হয়। তুলসীবাবুকে আমাে লক্ষ লক্ষ 

সাদে সম্ভাষণ চদকবন এবং এবাকে এেলা সাকণ্ডলও চনক্ে িাটচন িাচটকত পাচেকব চেনা? 

িুনীবাবু পেমন আকিন? 

  

বলোমবাবু, মাতাঠােুোণী যচদ আচসয়া থাকেন, আমাে পোচট পোচট প্রণাম চদকবন ও 

আশীবথাদ েচেকত বচলকবন—পযন আমাে অটল অধ্যবসায় হয়, চেম্বা এ শেীকে যচদ তাহা 

অসম্ভব, পযন শী্রইই ইহাে পতন হয়। 

  

(পকেে পত্রিাচন) গুপ্তকে পদিাইকবন। 

  

দাস 
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নকেন্দ্রনাথ 

  

৩২ 

  

[স্বামী সদানন্দকে চলচিত] 

  

১৪ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 

  

েলযাণবকেষু, 

পবাধ্ েচে শােীচেে েুশকল আি। আপনাে ্পতপ সাধ্ন ভ্ন েচেকব ও আপনাকে 

দাসানুদাস ্াচনয়া সেকলে পসবা েচেকব। তুচম যাৌঁহাকদে োকি আি, আচমও তাৌঁহাকদে 

দাসানুদাস ও িেণকেণুে পযাগয নচহ—এই ্ াচনয়া তাৌঁহাকদে পসবা ও ভচক্ত েচেকব। ইৌঁহাো 

গাচল চদকল বা িুন েচেকলও কু্রদ্ধ হইও না। পোন ত্রেরীসকঙ্গ যাইও না—hardy (েষ্টসচহষু্ণ) 

হইবাে অল্প অল্প পিষ্টা েচেকব এবং সইকয় সইকয় ক্রকম চভক্ষা দ্বাো শেীে ধ্ােণ েচেবাে 

পিষ্টা েচেকব। পয পেহ োমেৃকষ্ণে পদাহাই পদয়, পসই পতামাে গুরু ্াচনকব। েতথাত্ব 

সেপলই পাকে—দাস হওয়া বি শক্ত। চবকশষতঃ তুচম শশীে েথা শুচনকব। গুরুচনষ্ঠা, অটল 

বধ্যথ ও অধ্যবসায় বযচতচেক্ত চেিুই হইকব না—চনচিত, চনচিত ্াচনকব। Strict morality 

(েকঠাে নীচতপোয়ণতা) িাচহ—এেটুেু এচদে ওচদে হইকল সবথনাশ। ইচত 

  

নকেন্দ্রনাথ 

  

৩৩ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

১৯ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 
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পূ্যপাকদষু, 

গঙ্গাধ্ে ভায়াকে আচম ঘুচেয়া ঘুচেয়া পবিাইকত চনকষধ্ েচেয়া ও পোন স্থাকন বচসয়া 

যাইকত পোমশথ চদয়া এবং চতব্বকত চে চে সাধু্ পদচিয়াকিন এবং তাৌঁহাকদে আিাে-

বযবহাে চে প্রোে, সচবকশষ চলচিকত এে পত্র চলচিয়াচিলাম। তদুত্তকে চতচন পয পত্র 

চলচিয়াকিন, তাহা অত্র পকত্রে সচহত আপনাে চনেট পাঠাইকতচি। োলী (অকভদানন্দ) 

ভায়াে হৃষীকেকশ পুনঃপুনঃ জ্বে হইকতকি, তাৌঁহাকে এ স্থান হইকত এে পটচলগ্রাম 

পাঠাইয়াচি; উত্তকে যচদ আমাে যাওয়াে আবশযে চতচন চবকবিনা েকেন, এ স্থান হইকত 

একেবাকেই হৃষীকেকশ যাইকত বাধ্য হইব, নতুবা দুই-এে চদকনে মকধ্যই ভব সোকশ 

উপচস্থত হইকতচি। মহাশয় হয়কতা এই মায়াে প্রপি পদচিয়া হাচসকবন—েথাও তাই বকট। 

তকব চে না পলাহাে চশেল ও পসানাে চশেল—পসানাে চশেকলে অকনে উপোে আকি, 

তাহা [কসই উপোে] হইয়া পগকল আপনা-আপচন িচসয়া যাইকব। আমাে গুরুকদকবে 

পুত্রগণ আমাে অচত পসবাে পাত্র—এই স্থাকনই এেটু duty (েতথবয)-কবাধ্ আকি। সম্ভবতঃ 

োলীভায়াকে এলাহাবাকদ অথবা পয স্থাকন সুচবধ্া হয়, পাঠাইয়া চদব। আপনাে িেকণ 

আমাে শত শত অপোধ্ েচহল, পুত্রকেঽহং শাচধ্ মাং ত্বাং প্রপন্ন্ম্ (আচম আপনাে পুত্র, 

শেণাগত, আমায় শাসন েরুন, চশক্ষা চদন)। চেমচধ্েচমচত 

  

দাস 

নকেন্দ্র 

  

৩৪ 

  

[স্বামী অিণ্ডানন্দ বা ‘গঙ্গাধ্ে’পে চলচিত] 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

গা্ীপুে 

পিব্রুআেী, ১৮৯০ 
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প্রাণাচধ্কেষু, 

পতামাে পত্র পাইয়া অচত প্রীত হইলাম। চতব্বত সম্বকন্ধ পয েথা চলচিয়াি, তাহা অচত 

আশা্নে, আচম পস স্থাকন যাইবাে এেবাে পিষ্টা েচেব, সংস্কৃকত চতব্বতকে 

‘উত্তেেুরুবষথ’ েকহ—উহা পেচ্ছভূচম নকহ। পৃচথবীে মকধ্য সবথাকপক্ষা উে ভূচম—এ্নয 

শীত অতযন্ত, চেন্তু ক্রকম ক্রকম সচহয়া যাইকত পাকে। চতব্বতী পলােচদকগে আিাে-বযবহাে 

তুচম পতা চেিুই চলি নাই; যচদ এত আচতকথয়, তকব পেন পতামাকে যাইকত চদল না? 

সচবকশষ চলচিকব—সেল েথা িুচলয়া এেিান বৃহ  পকত্র। তুচম আচসকত পাচেকব না 

্াচনয়া দুঃচিত হইলাম। পতামাকে পদচিবাে বি ইচ্ছা চিল। পতামাকে সমচধ্ে ভালবাচস 

বচলয়া পবাধ্ হয়। যাহাই হউে, এ মায়াও আচম োটাইবাে পিষ্টা েচেব।  

  

চতব্বতীকদে পয তিািাকেে েথা েচহয়াি, তাহা পব দ্ধধ্কমথে পশষ দশায় ভােতবকষথই 

হইয়াচিল। আমাে চবশ্বাস পয, আমাচদকগে পয সেল তি প্রিচলত আকি, পব কদ্ধোই 

তাহাে আচদম স্রষ্টা। ঐ সেল তি আমাচদকগে বামািােবাদ হইকত আেও ভয়লিতে (উহাকত 

বযচভিাে অচত মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াচিল), এবং ঐ প্রোে immorality (িচেত্রহীনতা) দ্বাো 

যিন (কব দ্ধগণ) চনবথীযথ হইল, তিনই [তাহাো] েুমাচেল ভট্ট দ্বাো দূেীেৃত হইয়াচিল। 

পয প্রোে সন্ন্যাসীো শলিতেকে ও বাউলো মহাপ্রভুকে secret (কগাপকন) ত্রেরীসকম্ভাগী, 

সুোপায়ী ও নানাপ্রোে ্ঘনয আিেণোেী বকল, পসই প্রোে modern (আধু্চনে) তাচিে 

পব কদ্ধো বুদ্ধকদবকে পঘাে বামািােী বকল এবং ‘প্রজ্ঞাপােচমকতা’ক্ত তত্ত্বগাথা প্রভৃচত সুন্দে 

সুন্দে বােযকে েু চসত বযািযা েকে; িল এই হইয়াকি পয, এক্ষকণ পব দ্ধকদে দুই 

সম্প্রদায়; বমথা ও চসংহকলে পলাে প্রায় তি মাকন না ও পসই সকঙ্গ সকঙ্গ চহন্দুে পদবকদবীও 

দূে েচেয়াকি, এবং উত্তোিকলে পব কদ্ধো পয ‘অচমতাভ বুদ্ধম্’ মাকন, তাৌঁহাকেও  ােীসুদ্ধ 

চবস্থন চদয়াকি। িল েথা এই, উত্তকেে পলাকেো পয ‘অচমতাভ বুদ্ধম্’ ইতযাচদ মাকন, 

তাহা ‘প্রজ্ঞাপােচমতা’চদকত নাই, চেন্তু পদবকদবী অকনে মানা আকি। আে দচক্ষণীো প্াে 

েচেয়া শাত্রের লঙ্ঘন েচেয়া পদবকদবী চবস্থন েচেয়াকি। পয everything for others (‘যাহা 

চেিু সব পকেে ্নয’—এই মত) চতব্বকত চবেৃত পদচিকতি, ঐ phase of Buddhism 

(বেৌদ্ধবম ের ঐ ভাে) আজকাল ইওবরাপবক েি strike কড়রয়াবে (ইওবরাবপর েি মবে 
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লাড়িয়াবে)। যাহা হউক, ঐ phase (ভাব) সম্বকন্ধ আমাে বচলবাে অকনে আকি, এ পকত্র 

তাহা হইবাে নকহ। পয ধ্মথ উপচনষকদ ্াচতচবকশকষ বদ্ধ হইয়াচিল, বুদ্ধকদব তাহােই দ্বাে 

ভাচঙয়া সেল েথায় িচলত ভাষায় িুব িিাইয়াচিকলন। চনবথাকণ তাৌঁহাে মহত্ত্ব চবকশষ চে? 

তাৌঁহাে মহত্ত্ব in this unrivalled sympathy (তাৌঁহাে অতুলনীয় সহানুভূচতকত)। তাৌঁহাে ধ্কমথ 

পয সেল উে অকঙ্গে সমাচধ্ প্রভৃচতে গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমেই পবকদ আকি; নাই তাৌঁহাে 

intellect (বুচদ্ধ) এবং heart (হৃদয়), যাহা ্গকত আে হইল না। 

  

পবকদে পয েমথবাদ, তাহা jew (য়াুলদী) প্রভৃচত সেল ধ্কমথে েমথবাদ, অথথা  যজ্ঞ ইতযাচদ 

বাকহযাপেেণ দ্বাো অন্তে শুচদ্ধ েো—এ পৃচথবীকত বুদ্ধকদব the first man (প্রথম বযচক্ত), 

চযচন ইহাে চবপকক্ষ দণ্ডায়মান হকয়ন। চেন্তু ভাব  ঙ সব পুোতকনে মত েচহল, পসই 

তাৌঁহাে অন্তঃেমথবাদ—পসই তাৌঁহাে পবকদে পচেবকতথ সূকত্র চবশ্বাস েচেকত ুলেুম। পসই 

্াচতও চিল, তকব গুণগত হইল (বুকদ্ধে সময় ্াচতকভদ যায় নাই), পসই যাহাো তাৌঁহাে 

ধ্মথ মাকন না, তাহাচদগকে ‘পাষণ্ড’ বলা। ‘পাষণ্ড’টা পব দ্ধকদে বি পুোকনা পবাল, তকব 

েিনও পবিােীো তলওয়াে িালায় নাই, এবং বি toleration (উদােভাব) চিল। তকেথে 

দ্বাো পবদ উচিল, চেন্তু পতামাে ধ্কমথে প্রমাণ?—চবশ্বাস েে!!—পযমন সেল ধ্কমথে আকি, 

তাহাই। তকব পসই োকলে ্নয বি আবশযে চিল এবং পসই ্নযই চতচন অবতাে হন। 

তাৌঁহাে মায়াবাদ েচপকলে মত। চেন্তু শলিতকেে how far more grand and rational (েত 

মহত্তে এবং অচধ্েতে যুচক্তপূণথ)! বুদ্ধ ও েচপল পেবল বকলন—্গকত দুঃি দুঃি, 

পালাও পালাও। সুি চে একেবাকেই নাই? পযমন ব্রাহ্মো বকলন, সব সুি—এও পসই 

প্রোে েথা। দুঃি, তা চে েচেব? পেহ যচদ বকল পয সচহকত সচহকত অভযাস হইকল 

দুঃিকেই সুি পবাধ্ হইকব? শলিতে এ চদক্ চদকয় যান না—চতচন বকলন, ‘সন্ন্াচপ অসন্ন্াচপ, 

চভন্ন্াচপ অচভন্ন্াচপ’—আকি অথি পনই, চভন্ন্ অথি অচভন্ন্ এই পয ্গ , এে তথয আচম 

্াচনব—দুঃি আকি চে েী আকি; ্ু্ুে ভকয় আচম পালাই না। আচম ্াচনব, ্াচনকত 

পগকল পয অনন্ত দুঃি তা পতা প্রাণভকে গ্রহণ েচেকতচি; আচম চে পশু পয ইচন্দ্রয়্চনত 

সুিদুঃি-্োমেণ-ভয় পদিাও? আচম ্াচনব—্াচনবাে ্নয ্ান চদব। এ ্গকত 

্াচনবাে চেিুই নাই, অতএব যচদ এই relative-এে (মাচয়ে ্গকতে) পাে চেিু থাকে—
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যাকে শ্রীবুদ্ধ ‘প্রজ্ঞাপােম্’ বচলয়া চনকদথশ েচেয়াকিন—যচদ থাকে, তাহাই িাই। তাহাকত 

দুঃি আকস বা সুি আকস I do not care (আচম গ্রাহয েচে না)। চে উেভাব! চে মহান্ 

ভাব! উপচনষকদে উপে বুকদ্ধে ধ্মথ উকঠকি, তাে উপে শলিতেবাদ। পেবল শলিতে বুকদ্ধে 

আিযথ heart (হৃদয়) অণুমাত্র পান নাই; পেবল dry intellect (শুষ্ক জ্ঞানচবিাে)—তকিে 

ভকয়, mob-এে (ইতেকলাকেে) ভকয় পিািা সাোকত চগকয় হাতসুদ্ধ পেকট পিলকলন, এ 

সেল সম্বকন্ধ পগকল পুৌঁচথ চলিকত হয়; আমাে তত চবদযা ও আবশযে—দুইকয়েই অভাব। 

  

বুদ্ধকদব আমাে ইষ্ট, আমাে ঈশ্বে। তাৌঁহাে ঈশ্বেবাদ নাই—চতচন চনক্ ঈশ্বে, আচম িুব 

চবশ্বাস েচে। চেন্তু ‘ইচত’ েচেবাে শচক্ত োহােও নাই। ঈশ্বকেেও আপনাকে limited 

(সীমাবদ্ধ) েচেবাে শচক্ত নাই। তুচম পয ‘সূত্তচনপাত’ হইকত গণ্ডােসূত্ত ত্থমা চলচিয়াি, 

তাহা অচত উত্তম। ঐ গ্রকে ঐ প্রোে আে এেচট ধ্নীে সূত্ত আকি, তাহাকতও প্রায় ঐ 

ভাব। ‘ধ্িপদ’-মকতও ঐ প্রোে অকনে েথা আকি। চেন্তু পসও পশকষ যিন 

‘জ্ঞানচবজ্ঞানতৃপ্তাত্মা েূটকস্থা চবচ্কতচন্দ্রয়ঃ’১৭—যাহাে শেীকেে উপে অণুমাত্র শােীে 

পবাধ্ নাই, চতচন মদমত্ত হেীে নযায় ইতেতঃ চবিেণ েচেকবন। আমাে নযায় কু্ষি প্রাণী 

এে ্ায়গায় বচসয়া সাধ্ন েচেয়া চসদ্ধ হইকল তিন ঐ প্রোে আিেণ েচেকব—পস দূে—

বি দূে। 

  

চিন্তাশূনযমবদনযবভক্ষযমশনং পানং সচেদ্বাচেষু 

স্বাতকিযণ চনেলিতুশা চস্থচতেভীচনথিা শ্মশাকন বকন।  

বত্রেরং ক্ষালনকশাষণাচদেচহতং চদগ্বা্তুর শযযা মহী  

সিাকো চনগমান্তবীচথষু চবদাং ক্রীিা পকে ব্রহ্মচণ॥  

চবমানমালম্বয শেীেকমতদ্ 

ভুনক্তযকশষান্ চবষয়ানুপচস্থতান্। 

পকেচ্ছয়া বালবদাত্মকবত্তা 

পযাঽবযক্তচলকঙ্গাঽননুষক্তবাহযঃ॥ 

চদগম্বকো বাচপ ি সাম্বকো বা  
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ত্বগম্বকো বাচপ চিদম্বেস্থঃ। 

উ্মভত্তবদ্বাচপ ি বালবদ্বা 

চপশািবদ্বাচপ িেতযবনযাম্॥ 

  

ব্রহ্মকজ্ঞে পভা্ন, পিষ্টা চবনা উপচস্থত হয়—পযথায় ্ল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় 

ইতেতঃ চতচন পচেভ্রমণ েচেকতকিন—চতচন ভয়শূনয, েিনও বকন, েিনও শ্মশাকন চনিা 

যাইকতকিন; পযিাকন পবদ পশষ হইয়াকি, পসই পবদাকন্তে পকথ সিেণ েচেকতকিন। 

আোকশে নযায় তাৌঁহাে শেীে, বালকেে নযায় পকেে ইচ্ছাকত পচেিাচলত; চতচন েিনও 

উলঙ্গ, েিনও উত্তমবত্রেরধ্ােী, েিনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, েিনও বালেব , েিনও 

উ্মভত্তব , েিনও চপশািব  বযবহাে েচেকতকিন। 

  

গুরুিেকণ প্রাথথানা েচে পয পতামাে তাহাই হউে এবং তুচম গণ্ডােব  ভ্রমণ েে। ইচত 

  

চবকবোনন্দ 

  

৩৫ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

২৫ পিব্রুআেী, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

Lumbago (কোমকেে বাকত) বি পভাগাইকতকি, নচহকল ইচতপূকবথই যাইবাে পিষ্টা 

পদচিতাম। এস্থাকন আে মন চতচষ্ঠকতকি না। চতন চদন বাবা্ীে স্থান হইকত আচসয়াচি, 

চেন্তু চতচন দয়া েচেয়া প্রায় প্রতযহই আমাে িবে লকয়ন। পোমে এেটু সাচেকলই 

বাবা্ীে চনেট চবদায় লইয়া যাইকতচি। আমাে অসংিয প্রণাম ্াচনকবন। ইচত 
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দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

৩৬ 

  

[স্বামী অিণ্ডানন্দকে চলচিত] 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

গা্ীপুে 

মািথ, ১৮৯০ 

  

প্রাণাচধ্কেষু, 

েলয পতামাে পত্র পাইয়া অতযন্ত আনচন্দত হইয়াচি। এিাকন পওহােী্ী নামে পয অদু্ভত 

পযাগী ও ভক্ত আকিন, এক্ষকণ তাৌঁহােই োকি েচহয়াচি। ইচন ঘকেে বাচহে হন না—দ্বাকেে 

আিাল হইকত েথাবাতথা েকহন। ঘকেে মকধ্য এে গতথ আকি, ত্মভকধ্য বাস েকেন। শুচনকত 

পাই, ইচন মাস মাস সমাচধ্স্থ হইয়া থাকেন। ইৌঁহাে চতচতক্ষা বিই অদু্ভত। আমাকদে 

বাঙলা ভচক্তে পদশ ও জ্ঞাকনে পদশ, পযাকগে বাতথা একেবাকে নাই বচলকলই হয়। যাহা 

চেিু আকি, তাহা পেবল বদিত দমটানা ইতযাচদ হঠকযাগ—তা পতা gymnastics 

(েসেত)। এই্নয এই অদু্ভত ো্কযাগীে চনেট েচহয়াচি—ইচন েতে আশাও 

চদয়াকিন। এিাকন এেচট বাবুে এেচট পিাট্ট বাগাকন এেচট সুন্দে বাংলা-ঘে আকি; ঐ 

ঘকে থাচেব এবং উক্ত বাগান বাবা্ীে েুটীকেে অচত চনেট। বাবা্ীে এে্ন দাদা 

ঐিাকন সাধু্কদে স োকেে ্ নয থাকে, পসই স্থাকনই চভক্ষা েচেব। অতএব এ েঙ্গ েতদূে 

গিায়, পদচিবাে ্ নয এক্ষকণ পবথতাকোহণ-সংেল্প তযাগ েচেলাম। এবং পোমকে দুমাস 

ধ্চেয়া এেটা পবদনা—বাত (lumbago)—হইয়াকি, তাহাকতও পাহাকি উঠা এক্ষকণ 

অসম্ভব। অতএব বাবা্ী চে পদন, পচিয়া পচিয়া পদিা যাউে।  
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আমাে motto (মূলমি) এই পয, পযিাকন যাহা চেিু উত্তম পাই, তাহাই চশক্ষা েচেব। 

ইহাকত বোহনগকেে অকনকে মকন েকে পয, গুরুভচক্তে লাঘব হইকব। আচম ঐ েথা 

পাগল এবং পগাৌঁিাে েথা বচলয়া মকন েচে। োেণ, সেল গুরুই এে এবং ্গদ ্গুরুে 

অংশ ও আভাসস্বরূপ। 

  

তুচম যচদ গা্ীপুকে আইস, পগাোবা্াকেে সতীশবাবু অথবা গগনবাবুে চনেট আচসকলই 

আমাে সন্ধান পাইকব। অথবা পওহােী বাবা এত প্রচসদ্ধ বযচক্ত পয, ইৌঁহাে নামমাকত্রই 

সেকল বচলকব, এবং তাৌঁহাে আশ্রকম যাইয়া পেমহংস্ীে পিাৌঁ্ েচেকলই সেকল বচলয়া 

চদকব। পমাগলসোই িািাইয়া চদলদােনগে পষ্টশকন নাচময়া Branch Railway (শািা পেল) 

এেটু আকি; তাহাকত তাচেঘাট—গা্ীপুকেে আিপাকে নাচময়া গঙ্গা পাে হইয়া আচসকত 

হয়।  

  

এক্ষকণ আচম গা্ীপুকে চেিুচদন েচহলাম; পদচি বাবা্ী চে েকেন। তুচম যচদ আইস, 

দুই্কন উক্ত েুটীকে চেিুচদন থাচেয়া পকে পাহাকি বা পযথায় হয়, যাওয়া যাইকব। আচম 

গা্ীপুকে আচি, এেথা বোহনগকে োহাকেও চলচিও না। আমাে আশীবথাদ ্াচনকব। 

  

সতত মঙ্গলাোঙ্ক্ষী 

নকেন্দ্র 

  

৩৭ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

৩ মািথ, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 
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আপনাে পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপচন ্াকনন না—েকঠাে ববদাচন্তে মত সকত্ত্বও আচম 

অতযন্ত নেম প্রেৃচতে পলাে। উহাই আমাে সবথনাশ েচেকতকি। এেটুেুকতই এলাইয়া 

যাই, েত পিষ্টা েচে পয, িাচল আপনাে ভাবনা ভাচব। চেন্তু বােংবাে পকেে ভাবনা ভাচবয়া 

পিচল। এবাে বি েকঠাে হইয়া চনক্ে পিষ্টাে ্ নয বাচহে হইয়াচিলাম—এলাহাবাকদ এে 

ভ্রাতাে পীিাে সংবাদ পাইয়া অমচন িুচটকত হইল। আবাে এই হৃষীকেকশে িবে—মন 

িুচটয়াকি। শে কে এে পটচলগ্রাম পাঠাইয়াচি, আচ্ও উত্তে আইকস নাই—এমন স্থান, 

পটচলগ্রাম আচসকতও এত পদেী! পোমকেে পবদনা চেিুকতই িাচিকত িায় না, বি যিণা 

হইকতকি। পওহােী্ীে সকঙ্গ আে পদিা েচেকত েকয়ে চদন যাইকত পাচে নাই, চেন্তু 

তাৌঁহাে বি দয়া, প্রতযহ পলাে পাঠাইয়া িবে পনন। চেন্তু এিন পদচিকতচি ‘উল্টা সমি ্চল 

োম!’—পোথায় আচম তাৌঁহাে দ্বাকে চভিােী, চতচন আমাে োকি চশচিকত িাকহন! পবাধ্ 

হয়—ইচন এিনও পূণথ হকয়ন নাই, েমথ এবং ব্রত এবং আিাে অতযন্ত, এবং বি গুপ্তভাব। 

সমুি পূণথ হইকল েিনও পবলাবদ্ধ থাচেকত পাকে না, চনচিত। অতএব অনথথে ইৌঁহাকে 

উকদ্বচ্ত েো চঠে নকহ চস্থে েচেয়াচি; এবং চবদায় লইয়া শী্রইই প্রস্থান েচেব। চে েচে, 

চবধ্াতা নেম েচেয়া পয োল েচেয়াকিন! বাবা্ী িাকিন না, আবাে গগনবাবু (ইৌঁহাকে 

আপচন পবাধ্ হয় ্াকনন, অচত ধ্াচমথে, সাধু্ এবং সহৃদয় বযচক্ত) িাকিন না। পটচলগ্রাকম 

যদযচপ আমাে যাইবাে আবশযে হয়, যাইব; যদযচপ না হয়, দুই-িাচে চদকন োশীধ্াকম 

ভব সোকশ উপচস্থত হইকতচি। আপনাকে িাচিকতচি না—হৃষীকেকশ লইয়া যাইবই, পোন 

ও্ে আপচত্ত িচলকব না। পশ কিে েথা চে বচলকতকিন? পাহাকি ্কলে অভাব—স্থাকনে 

অভাব? তীথথ এবং সন্ন্যাসী—েচলোকলে? টাো িেি েচেকল সত্রওয়ালাো ঠােুে পিচলয়া 

চদয়া ঘে িাচিয়া পদয়, স্থাকনে ো েথা!! পোন পগাল নাই, এতচদকন গেম আেম্ভ 

হইয়াকি, তকব োশীে গেম হইকব না—পস পতা ভালই। োকত্র পবশ ঠাণ্ডা চিেোল, তাহাকত 

চনিা উত্তমরূপ হইবােই েথা। 

  

আপচন অত ভয় পান পেন? আচম guarantee (দায়ী), আপচন চনোপকদ ঘকে চিচেকবন 

এবং পোন েষ্ট হইকব না। চব্রচটশ োক্য েষ্ট িচেকেে, গৃহকস্থে পোন েষ্ট নাই, ইহা 

আমাে experience (অচভজ্ঞতা)। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

সাধ্ েকে বচল—আপনাে সকঙ্গ পূকবথে সম্বন্ধ? এে চিচঠকত আমাে সেল resolution 

(সংেল্প) পভকস পগল, আবাে সব পিকল গুচট গুচট োশী িচললাম। ইচত 

  

গঙ্গাধ্ে ভায়াকে পিে এে চিচঠ চলচিয়াচি, এবাে তাৌঁহাকে মকঠ যাইকত বচলয়াচি। যচদ 

যান, অবশযই োশী হইয়া যাইকবন ও আপনাে সচহত পদিা হইকব। আ্োল োশীে 

স্বাস্থয পেমন? এ স্থাকন থাচেয়া আমাে মযাকলচেয়া সম্বকন্ধ সেল (উপসগথ) সাচেয়াকি, 

পেবল পোমকেে পবদনায় অচস্থে, চদন োত েনেন েকে এবং জ্বালাতন েচেকতকি—

পেমন েচেয়া বা পাহাকি উচঠব, ভাচবকতচি। বাবা্ীে চতচতক্ষা অদু্ভত, তাই চেিু চভক্ষা 

েচেকতচি, চেন্তু উপুি হকেে নামচট নাই, িাচল গ্রহণ! িাচল গ্রহণ! অতএব আচমও 

প্রস্থান। 

  

দাস 

নকেন্দ্রনাথ 

  

পুঃ—আে পোন চমঞাে োকি যাইব না— 

  

‘আপনাকত আপচন পথকো মন, পযও নাকো োরু ঘকে, 

যা িাচব তাই বকস পাচব, পিাৌঁ্ চন্ অন্তঃপুকে। 

পেম ধ্ন এই পেশমচণ, যা িাচব তাই চদকত পাকে, 

এমন েত মচণ পকি আকি চিন্তামচণে নািদুয়াকে।’  

  

এিন চসদ্ধান্ত এই পয—োমেৃকষ্ণে ্ুচি আে নাই, পস অপূবথ চসচদ্ধ, আে পস অপূবথ 

অকহতুেী দয়া, পস intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূচত) বদ্ধ-্ীবকনে ্নয—এ ্ গকত 

আে নাই। হয়, চতচন অবতাে—পযমন চতচন চনক্ বচলকতন, অথবা পবদান্তদশথকন যাহাকে 

চনতযচসদ্ধ মহাপুরুষ ‘পলােচহতায় মুকক্তাঽচপ শেীেগ্রহণোেী’ বলা হইয়াকি, চনচিত 

চনচিত ইচত পম মচতঃ, এবং তাৌঁহাে উপাসনাই পাতেকলাক্ত ‘মহাপুরুষ-প্রচণধ্ানাদ্বা।’  
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তাৌঁহাে ্ ীবদ্দশায় চতচন েিনও আমাে প্রাথথনা গেমেুে েকেন নাই—আমাে লক্ষ অপোধ্ 

ক্ষমা েচেয়াকিন—এত ভালবাসা আমাে চপতামাতায় েিনও বাকসন নাই। ইহা েচবত্ব 

নকহ, অচতেচেত নকহ, ইহা েকঠাে সতয এবং তাৌঁহাে চশষযমাকত্রই ্াকন। চবপকদ, 

প্রকলাভকন ‘ভগবান্ েক্ষা েে’ বচলয়া োৌঁচদয়া সাো হইয়াচি—পেহই উত্তে পদয় নাই—

চেন্তু এই অদু্ভত মহাপুরুষ বা অবতাে বা যাই হউন, চন্ অন্তযথাচমত্বগুকণ আমাে সেল 

পবদনা ্াচনয়া চনক্ ডাচেয়া প্াে েচেয়া সেল অপহৃত েচেয়াকিন। যচদ আত্মা 

অচবনাশী হয়—যচদ এিনও চতচন থাকেন, আচম বােংবাে প্রাথথনা েচে—পহ 

অপােদয়াচনকধ্, পহ মবমেশেণদাতা োমেৃষ্ণ ভগবান্, েৃপা েচেয়া আমাে এই নেকশ্রষ্ঠ 

বনু্ধবকেে সেল মকনাবাঞ্ছা পূণথ েে। আপনাে সেল মঙ্গল—এ ্গকত পেবল যাৌঁহাকে 

অকহতুেদয়াচসনু্ধ পদচিয়াচি—চতচনই েরুন। শাচন্তঃ শাচন্তঃ শাচন্তঃ। 

  

দাস নকেন্দ্র 

  

পুনঃ—পত্রপাঠ উত্তে চদকবন। নকেন্দ্র  

  

৩৮ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

৮ মািথ, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আপনাে পত্র পাইলাম, অতএব আচমও প্রয়াগ যাইকতচি। আপচন প্রয়াকগ পোথায় 

থাচেকবন, অনুগ্রহ েচেয়া চলচিকবন। ইচত 

  

দাস 
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নকেন্দ্র 

  

পুঃ—দুই-এে চদকনে মকধ্য অকভদানন্দ যদযচপ আইকসন, তাৌঁহাকে েচলোতায় েওনা 

েচেয়া চদকল অতযন্ত অনুগৃহীত হইব। 

  

নকেন্দ্র 

  

৩৯ 

  

নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

গা্ীপুে 

১১ মািথ, ১৮৯০ 

  

বলোমবাবু, 

Receipt (েচসদ) পাইবামাত্র পলাে পাঠাইয়া Fairlie Place (কিয়াচলথ পপ্লস) পেলওকয় 

গুদাম হইকত পগালাপ িুল আনাইয়া শশীকে পাঠাইয়া চদকবন। আনাইকত বা পাঠাইকত 

চবলম্ব না হয়। 

  

বাবুোম Allahabad (এলাহাবাদ) যাইকতকি শী্রই—আচম আে এে ্ায়গায় িচললাম। 

  

নকেন্দ্র 

  

P.S. পদেী হকল সব িাোপ হইয়া যাইকব—চনচিত ্াচনকবন। 

  

নকেন্দ্র 

  

৪০ 

  

[বলোমবাবুকে চলচিত] 
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োমেৃকষ্ণা ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

১৫ মািথ, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আপনাে পত্র েলয পাইয়াচি। সুকেশবাবুে পীিা অতযন্ত েচঠন শুচনয়া অচত দুঃচিত 

হইলাম। অদৃকষ্ট যাহা আকি, তাহাই হইকব। আপনােও পীিা হইয়াকি, দুঃকিে চবষয়। 

‘অহং’-বুচদ্ধ যতচদন থাকে, ততচদন পিষ্টাে ত্রুচট হইকল তাহাকে আলসয এবং পদাষ এবং 

অপোধ্ বলা যায়। যাৌঁহাে উক্ত বুচদ্ধ নাই, তাৌঁহাে সম্বকন্ধ চতচতক্ষাই ভাল। ্ীবাত্মাে 

বাসভূচম এই শেীে েকমথে সাধ্নস্বরূপ—ইহাকে চযচন নেেেুণ্ড েকেন, চতচন অপোধ্ী 

এবং চযচন অযত্ন েকেন, চতচনও পদাষী। পযমন সামকন আচসকব, িুৌঁত িুৌঁত চেিু মাত্র না 

েচেয়া পতমনই েচেয়া যাউন। 

  

‘নাচভনকন্দত মেণং নাচভনকন্দত ্ীচবতম্। 

োলকমব প্রতীকক্ষত চনকদশং ভূতকো যথা॥’  

  

পযটুেু সাধ্য পসটুেু েো, মেণও ইচ্ছা না েচেয়া এবং ্ীবনও ইচ্ছা না েচেয়া—ভৃকতযে 

নযায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা েচেয়া থাোই পশ্রষ্ঠ ধ্মথ। 

  

োশীকত অতযন্ত ইনফু্লকয়ো হইকতকি—প্রমদাবাবু প্রকয়াকগ চগয়াকিন। বাবুোম হঠা  এ 

স্থাকন আচসয়াকি, তাহাে জ্বে হইয়াকি—এমন অবস্থায় বাচহে হওয়া ভাল হয় নাই। 

োলীকে২০ ১০৲ টাো পাঠাকনা চগয়াকি—পস পবাধ্ হয় গা্ীপুে হইয়া েচলোতাচভমুকি 

যাইকব। আচম েলয এস্থান হইকত িচললাম। োলী আচসয়া আপনাকদে পত্র চলচিকল যাহা 

হয় েচেকবন। আচম লম্বা। আে পত্র চলচিকবন না, োেণ আচম এস্থান হইকত িচললাম। 

বাবুোম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা েচেকবন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 50 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িুল—পবাধ্ হয় চেচসট (েচসদ) প্রাচপ্তমাত্রই আনাইয়া লইয়াকিন। মাতাঠােুোণীকে আমাে 

অসংিয প্রণাম। 

  

আপনাো আশীবথাদ েরুন পযন আমাে সমদৃচষ্ট হয়—সহ্াত বন্ধন িািাইয়া পাতাকনা 

বাৌঁধ্কন আবাে পযন না িাৌঁচস। যচদ পেহ মঙ্গলেতথা থাকেন এবং যচদ তাৌঁহাে সাধ্য এবং 

সুচবধ্া হয়, আপনাকদে পেম মঙ্গল হউে—ইহাই আমাে চদবাোত্র প্রাথথনা। 

চেমচধ্েচমচত— 

  

দাস 

নকেন্দ্র 

পত্রাবলী ৪১-৫০ 

৪১  

  

গা্ীপুে 

১৫ মািথ, ১৮৯০ 

  

অতুলবাবু,২১  

আপনাে মকনে অবস্থা িাোপ ্াচনয়া বিই দুঃচিত হইলাম—যাহাকত আনকন্দ থাকেন 

তাহাই েরুন। 

  

যাবজ্জননং তাব্মভেণং 

তাবজ্জননী্ঠকে শয়নং 

ইচত সংসাকে স্ফুটতেকদাষঃ 

েথচমহ মানব তব সকন্তাষঃ।২২ 

  

দাস 
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নকেন্দ্র 

  

পুঃ—আচম েলয এস্থান হইকত িচললাম—পদচি অদৃষ্ট পোথায় লইয়া যায়।  

  

৪২ 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

গা্ীপুে 

মািথ, ১৮৯০ 

  

প্রাণাচধ্কেষু, 

এইমাত্র পতামাে আে এেিাচন পত্র পাইলাম—চহচ্চবচ্ বুল েকষ্ট বুচিলাম। পূকবথে পকত্র 

সমে চলচিয়াচি। তুচম পত্রপাঠ িচলয়া আচসকব। তুচম পয পনপাল হইয়া চতব্বকতে পথ 

বচলয়াি, তাহা আচম ্ াচন। পয প্রোে চতব্বকত সহক্ োহাকেও যাইকত পদয় না, ঐপ্রোে 

পনপাকলও োটামুণ্ড ো্ধ্ানী ও দুই-এে তীথথ িািা োহাকেও পোথাও যাইকত পদয় না। 

চেন্তু আমাে এে্ন বনু্ধ এক্ষকণ পনপাকলে ো্াে ও ো্াে স্কুকলে চশক্ষে—তাৌঁহাে োকি 

শুচনয়াচি পয, ব সে ব সে যিন পনপাল হইকত িীন পদকশ ো্েে যায়, পস সময় লাসা 

হইয়া যায়। এে্ন সাধু্—পযাগাি েচেয়া ঐ েেকম লাসা, িীন এবং মািুচেয়ায় (উত্তে 

িীন)—তাোকদবীে পীঠ পযথন্ত চগয়াচিল। উক্ত বনু্ধ পিষ্টা েচেকল আমোও মানয ও 

িাচতকেে সচহত চতব্বত, লাসা, িীন সব পদচিকত পাচেব। অতএব তুচম অচবলকম্ব 

গা্ীপুকে িচলয়া আইস। এথায় আচম বাবা্ীে োকি চেিুচদন থাচেয়া, উক্ত বনু্ধকে চিচঠ 

পত্র চলচিয়া পনপাল হইয়া চনচিত চতব্বতাচদ যাইব। চেমচধ্েচমচত। চদলদােনগে পষ্টশকন 

নাচময়া গা্ীপুকে আচসকত হয়। চদলদােনগে পমাগলসোই পষ্টশকনে চতন-িাে পষ্টশকনে 

পে। এথায় ভািা পযাগাি েচেকত পাচেকল পাঠাইতাম; অতএব তুচম পযাগাি েচেয়া 

আইস। গগনবাবু—যাৌঁহাে আশ্রকয় আচম আচি—এত ভি, উদাে এবং হৃদয়বান্ বযচক্ত পয 

চে চলচিব! চতচন োলীে জ্বে শুচনয়া হৃষীকেকশ ত ক্ষণা  ভািা পাঠাইকলন এবং আমাে 

্নয আেও অকনে বযয় েচেয়াকিন। এ অবস্থায় আবাে তাৌঁহাকে োশ্মীকেে ভািাে ্নয 
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ভােগ্রে েো সন্ন্যাসীে ধ্মথ নকহ ্াচনয়া চনেে হইলাম। তুচম পযাগাি েচেয়া পত্রপাঠ 

িচলয়া আইস। অমেনাথ পদচিবাে বাচতে এিন থাে। ইচত 

  

নকেন্দ্র 

  

৪৩ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

গা্ীপুে 

৩১ মািথ, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আচম েকয়ে চদবস এস্থাকন চিলাম না এবং অদযই পুনবথাে িচলয়া যাইব। গঙ্গাধ্ে ভায়াকে 

এস্থাকন আচসকত চলচিয়াচি। যচদ আইকসন, তাহা হইকল ত সহ আপনাে সচন্ন্ধ্াকন 

যাইকতচি। েতেগুচল চবকশষ োেণবশতঃ এস্থাকনে চেয়দ্দুকে এে গ্রাকম গুপ্তভাকব 

চেিুচদন থাচেব, পস স্থান হইকত পত্র চলচিবাে পোন সুচবধ্া নাই। এই্নযই আপনাে 

পকত্রে উত্তে চদকত পাচে নাই। গঙ্গাধ্ে-ভায়া পবাধ্ েচে আচসকতকিন, না হইকল আমাে 

পকত্রে উত্তে আচসত। অকভদানন্দ-ভায়া োশীকত চপ্রয় ডাক্তাকেে চনেট আকিন। আে 

এেচট গুরুভাই আমাে চনেকট চিকলন, চতচন অকভদানকন্দে চনেট চগয়াকিন। তাৌঁহাে 

পপ ৌঁিাকনা সংবাদ পাই নাই। তাৌঁহােও শেীে ভাল নকহ, তজ্জনয অতযন্ত চিচন্তত আচি। 

তাৌঁহাে সচহত আচম অতযন্ত চনষ্ঠুে বযবহাে েচেয়াচি, অথথা  আমাে সঙ্গ তযাগ েচেবাে 

্নয তাৌঁহাকে অতযন্ত চবেক্ত েচেয়াচি। চে েচে, আচম বিই দুবথল, বিই মায়াসমাচ্ছন্ন্—

আশীবথাদ েরুন, পযন েচঠন হইকত পাচে। আমাে মানচসে অবস্থা আপনাকে চে বচলব, 

মকনে মকধ্য নেে চদবাোচত্র জ্বচলকতকি—চেিুই হইল না, এ ্্মভ বুচি চবিকল পগালমাল 

েচেয়া পগল; চে েচে, চেিুই বুচিকত পাচেকতচি না। বাবা্ী চমষ্ট চমষ্ট বুচল বকলন, আে 
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আটোইয়া োকিন। আপনাকে চে বচলব, আচম আপনাে িেকণ শত শত অপোধ্ 

েচেকতচি—অন্তযথাতনায় চক্ষপ্ত বযচক্তে েৃত বচলয়া পস সেল মা্থনা েচেকবন। 

অকভদানকন্দে েক্তামাশয় হইয়াকি। েৃপা েচেয়া যচদ তাৌঁহাে তত্ত্ব লন এবং চযচন এস্থান 

হইকত চগয়াকিন, তাৌঁহাে সকঙ্গ যচদ মকঠ চিচেয়া যাইকত িান, পাঠাইয়া চদকল চবকশষ 

অনুগৃহীত হইব। আমাে গুরু ভ্রাতাো আমাকে অচত চনদথয় ও স্বাথথপে পবাধ্ েচেকতকিন। 

চে েচে, মকনে মকধ্য পে পদচিকব? আচম চদবাোচত্র চে যাতনা ভুচগকতচি, পে ্াচনকব? 

আশীবথাদ েরুন, পযন অটল বধ্যথ ও অধ্যবসায় আমাে হয়। আমাে শতকোচট প্রণাম 

্াচনকবন। 

  

দাস 

নকেন্দ্র 

  

পুঃ—চপ্রয়বাবু ডাক্তাকেে বাটী পসানােপুোকত অকভদানন্দ আকিন। আমাে পোমকেে 

পবদনা পসই প্রোেই আকি। 

  

দাস নকেন্দ্র 

  

৪৪ 

  

[স্বামী অকভদানন্দকে চলচিত] 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

গা্ীপুে 

২ এচপ্রল, ১৮৯০ 

  

ভাই োলী, 

পতামাে, প্রমদাবাবুে ও বাবুোকমে হোক্ষে পাইয়াচি। আচম এ স্থাকন এেেেম মন্দ নাই। 

পতামাে আমাকে পদচিবাে ইচ্ছা হইয়াকি, আমােও বি ঐরূপ হয়, পসই ভকয়ই যাইকত 
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পাচেকতচি না—তাে উপে বাবা্ী বােণ েকেন। দুই-িাচে চদকনে চবদায় লইয়া যাইকত 

পিষ্টা েচেব। চেন্তু ভয় এই তাহা হইকল একেবাকে, হৃষীকেশী টাকন পাহাকি পটকন তুলকব—

আবাে িািাকনা বি েচঠন হইকব, চবকশষ আমাে মত দুবথকলে পকক্ষ। পোমকেে পবদনাটাও 

চেিুকতই সাকে না—cadaverous (্ঘনয)। তকব অভযাস পকি আসকি। প্রমদাবাবুকে 

আমাে পোচট পোচট প্রণাম চদকব, চতচন আমাে শেীে ও মকনে বি উপোেী বনু্ধ ও তাৌঁহাে 

চনেট আচম চবকশষ ঋণী। যাহা হয় হইকব। ইচত 

  

শুভাোঙ্ক্ষী 

নকেন্দ্র 

  

৪৫ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

গা্ীপুে 

২ এচপ্রল, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

মহাশয়, ববোগযাচদ সম্বকন্ধ আমাকে পয আজ্ঞা েচেয়াকিন, আচম তাহা পোথায় পাইব? 

তাহােই পিষ্টায় ভবঘুকেচগচে েচেকতচি। যচদ েিনও যথাথথ ববোগয হয়, মহাশয়কে 

বচলব; আপচনও যচদ চেিু পান, আচম ভাগীদাে আচি—মকন োচিকবন। চেমচধ্েচমচত— 

  

দাস নকেন্দ্র 

  

৪৬ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

োমেৃকষ্ণা ্য়চত 
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গা্ীপুে 

১০ পম, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

বুলচবধ্ পগালমাকল এবং পুনোয় জ্বে হওয়ায় আপনাকে পত্র চলচিকত পাচে নাই। 

অপভদানকন্দে পকত্র আপনাে েুশল অবগত হইয়া চবকশষ আনচন্দত হইলাম। গঙ্গাধ্ে 

ভায়া পবাধ্ হয় এতচদকন ৺োশীধ্াকম আচসয়া পপ ৌঁচিয়াকিন। এ স্থাকন এ সমকয় যমো্ 

বুল বনু্ধ এবং আত্মীয়কে গ্রাস েচেকতকিন, তজ্জনয চবকশষ বযে আচি। পনপাল হইকত 

আমাে পোন পত্রাচদ পবাধ্ হয় আইকস নাই। চবশ্বনাথ েিন এবং চেরূকপ আমাকে rest 

(চবশ্রাম) চদকবন, ্াচন না। এেটু গেম েচমকলই এ স্থান হইকত পলাইকতচি, পোথা যাই 

বুচিকত পাচেকতচি না। আপচন আমাে ্ নয ৺চবশ্বনাথ-সোকশ প্রাথথনা েচেকবন, শূলী পযন 

আমাকে বল পদন। আপচন ভক্ত, এবং ‘মদ্ভক্তানাি পয ভক্তাকে পম ভক্ততমা মতাঃ’ ইচত 

ভগবদ্বােয স্মেণ েচেয়া আপনাকে চবনয় েচেকতচি। চেমচধ্েচমচত— 

  

দাস 

নকেন্দ্র 

  

৪৭ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

৫৭, োমোন্ত বসু ষ্ট্রীট 

বাগবা্াে, েচলোতা 

২৬ পম, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 
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বুল চবপদ ্ঘটনাে আবতথ এবং মকনে আকন্দালকনে মকধ্য পচিয়া আপনাকে এই পত্র 

চলচিকতচি; চবশ্বনাকথে চনেট প্রাথথনা েচেয়া ইহাে যুচক্তযুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা 

চবকবিনা েচেয়া উত্তে চদয়া েৃতাথথ েচেকবন। 

  

১। প্রথকমই আপনাকে বচলয়াচি পয, আচম োমেৃকষ্ণে পগালাম—তাৌঁহাকে ‘পদই তুলসী 

চতল পদহ সমচপথনুৌঁ’ েচেয়াচি। তাৌঁহাে চনকদথশ লঙ্ঘন েচেকত পাচে না। পসই মহাপুরুষ 

যদযচপ ৪০ ব সে যাব  এই েকঠাে তযাগ, ববোগয এবং পচবত্রতা এবং েকঠােতম সাধ্ন 

েচেয়া ও অকল চেে জ্ঞান, ভচক্ত, পপ্রম ও চবভূচতমান্ হইয়াও অেৃতোযথ হইয়া শেীে 

তযাগ েচেয়া থাকেন, তকব আমাকদে আে চে ভেসা? অতএব তাৌঁহাে বােয আপ্তবাকেযে 

নযায় আচম চবশ্বাস েচেকত বাধ্য।  

  

২। আমাে উপে তাৌঁহাে চনকদথশ এই পয, তাৌঁহাে দ্বাো স্থাচপত এই তযাচগমণ্ডলীে দাসত্ব 

আচম েচেব, ইহাকত যাহা হইবাে হইকব, এবং স্বগথ বা নেে বা মুচক্ত যাহাই আসুে, 

লইকত ো্ী আচি। 

  

৩। তাৌঁহাে আকদশ এই পয, তাৌঁহাে তযাগী পসবেমণ্ডলী পযন এেচত্রত থাকে এবং তজ্জনয 

আচম ভােপ্রাপ্ত। অবশয পেহ পেহ এচদে ওচদে পবিাইকত পগল, পস আলাদা েথা—চেন্তু 

পস পবিাকনা মাত্র, তাৌঁহাে মত এই চিল পয এে পূণথ চসদ্ধ—তাৌঁহাে ইতেতঃ চবিেণ সাক্। 

তা যতক্ষণ না হয়, এে ্ায়গায় বচসয়া সাধ্কন চনমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা-আপচন 

যিন সেল পদহাচদ ভাব িচলয়া যাইকব, তিন যাহাে পয প্রোে অবস্থা হইবাে হইকব, 

নতুবা প্রবৃত্ত সাধ্কেে পকক্ষ ক্রমাগত চবিেণ অচনষ্ট্নে। 

  

৪। অতএব উক্ত চনকদথশক্রকম তাৌঁহাে সন্ন্যাচসমণ্ডলী বোহনগকে এেচট পুোতন ্ীণথ 

বাটীকত এেচত্রত আকিন, এবং সুকেশিন্দ্র চমত্র এবং বলোম বসু নামে তাৌঁহাে দুইচট 

গৃহস্থ চশষয তাৌঁহাকদে আহাোচদ চনবথাহ এবং বাটী ভািা চদকতন।  

  

৫। ভগবান্ োমেৃকষ্ণে শেীে নানা োেকণ (অথথা  খ্রীচষ্টয়ান ো্াে অদু্ভত আইকনে 

জ্বালায়) অচগ্নসমপথণ েো হইয়াচিল। এই োযথ পয অচত গচহথত তাহাে আে সকন্দহ নাই। 
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এক্ষকণ তাৌঁহাে ভস্মাবকশষ অচস্থ সচিত আকি, উহা গঙ্গাতীকে পোন স্থাকন সমাচহত েচেয়া 

চদকত পাচেকল উক্ত মহাপাপ হইকত েথচি  পবাধ্ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবকশষ এবং 

তাৌঁহাে গচদে এবং প্রচতেৃচত যথাচনয়কম আমাচদকগে মকঠ প্রতযহ পূ্া হইয়া থাকে এবং 

আমাে এে ব্রাহ্মণেুকলাদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত োকযথ চদবাোত্র লাচগয়া আকিন, ইহা আপনাে 

অজ্ঞাত নকহ। উক্ত পূ্াচদে বযয়ও উক্ত দুই মহাত্মা েচেকতন। 

  

৬। যাৌঁহাে ্ক্মভ আমাচদকগে বাঙালীেুল পচবত্র ও বঙ্গভূচম পচবত্র হইয়াকি—চযচন এই 

পািাতয বাে ্িটায় পমাচহত ভােতবাসীে পুনরুদ্ধাকেে ্নয অবতীণথ হইয়াচিকলন—চযচন 

পসই ্নযই অচধ্োংশ তযাগী চশষযমণ্ডলী University men (চবশ্বচবদযালকয়ে িাত্রগণ) 

হইকতই সংগ্রহ েচেয়াচিকলন, এই বঙ্গকদকশ তাৌঁহাে সাধ্নভূচমে সচন্ন্েকট তাৌঁহাে পোন 

স্মেণচিহ্ন হইল না, ইহাে পে আে আকক্ষকপে েথা চে আকি? 

  

৭। পূকবথাক্ত দুই মহাত্মাে চনতান্ত ইচ্ছা চিল পয, গঙ্গাতীকে এেচট ্ চম ক্রয় েচেয়া তাৌঁহাে 

অচস্থ সমাচহত েো হয় এবং তাৌঁহাে চশসযবৃন্দও তথায় বাস েকেন এবং সুকেশবাবু তজ্জনয 

১০০০৲ টাো চদয়াচিকলন; এবং আেও অথথ চদকবন বচলয়াচিকলন, চেন্তু ঈশ্বকেে গূঢ় 

অচভপ্রাকয় চতচন েলয োকত্র ইহকলাকে তযাগ েচেয়াকিন। বলোমবাবু মৃতুযসংবাদ আপচন 

পূবথ হইকতই ্াকনন। 

  

৮। এক্ষকণ তাৌঁহাে চশকষযো তাৌঁহাে এই গচদ ও অচস্থ লইয়া পোথায় যায়, চেিুই চস্থেতা 

নাই। (বঙ্গকদকশে পলাকেে েথা অকনে, োক্ একগায় না, আপচন ্াকনন।) তাৌঁহাো 

সন্ন্যাসী; তাৌঁহাো এইক্ষকণই যথা ইচ্ছা যাইকত প্র্তুরত; চেন্তু তাৌঁহাচদকগে এই দাস মমথাচন্তে 

পবদনা পাইকতকি, এবং ভগবান্ োমেৃকষ্ণে অচস্থ সমাচহত েচেবাে ্নয গঙ্গাতীকে এেটু 

স্থান হইল না, ইহা মকন েচেয়া আমাে হৃদয় চবদীণথ হইকতকি।  

  

৯। ১০০০৲ টাোয় েচলোতাে সচন্ন্েকট গঙ্গাতীকে ্চম এবং মচন্দে হওয়া অসম্ভব, 

অনূযন ৫।৭ হা্াে টাোে েকম ্চম হয় না। 
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১০। আপচন এক্ষকণ োমেৃকষ্ণে চশষযচদকগে এেমাত্র বনু্ধ এবং আশ্রয় আকিন। পচিম 

পদকশ আপনাে মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যকথষ্ট; আচম প্রাথথনা েচেকতচি পয যচদ 

আপনাে অচভরুচি হয়, উক্ত প্রকদকশে আপনাে আলাপী ধ্াচমথে ধ্নবানচদকগে চনেট িাৌঁদা 

েচেয়া এই োযথচনবথাহ হওয়াকনা আপনাে উচিত চে না, চবকবিনা েচেকবন। যচদ ভগবান্ 

োমেৃকষ্ণে সমাচধ্ এবং তাৌঁহাে চশষযচদকগে বঙ্গকদকশ গঙ্গাতকট আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত 

চবকবিনা েকেন, আচম আপনাে অনুমচত পাইকলই ভব সোকশ উপচস্থত হইব এবং এই 

োকযথে ্নয, আমাে প্রভুে ্নয এবং প্রভুে সন্তানচদকগে ্নয দ্বাকে দ্বাকে চভক্ষা েচেকত 

চেিুমাত্র েুচিত নচহ। চবকশষ চবকবিনা েচেয়া এবং চবশ্বনাকথে চনেট প্রাথথনা েচেয়া এই 

েথা অনুধ্াবন েচেকবন। আমাে চবকবিনায় যচদ এই অচত অেপট, চবদ্বান্ , স েুকলাদু্ভত 

যুবা সন্ন্যাচসগণ স্থানাভাকব এবং সাহাযযাভাকব োমেৃকষ্ণে ideal (আদশথ) ভাব লাভ 

েচেকত না পাকেন, তাহা হইকল আমাকদে পদকশে ‘অকহা দুবদথবম্’ ।  

  

১১। যচদ বকলন, ‘আপচন সন্ন্যাসী, আপনাে এ সেল বাসনা পেন?’—আচম বচল, আচম 

োমেৃকষ্ণে দাস—তাৌঁহাে নাম তাৌঁহাে ্ ্মভ ও সাধ্ন-ভূচমকত দৃঢ় প্রচতচষ্ঠত েচেকত ও তাৌঁহাে 

চশষযগকণে সাধ্কনে অণুমাত্র সহায়তা েচেকত যচদ আমাকে িুচে ডাোচত েচেকত হয়, 

আচম তাহাকতও ো্ী। আপনাকে পেমাত্মীয় বচলয়া ্াচন, আপনাকে সেল বচললাম। 

এই্নযই েচলোতায় চিচেয়া আচসলাম। আপনাকে বচলয়া আচসয়াচি, আপনাে চবিাকে 

যাহা হয় েচেকবন। 

  

১২। যচদ বকলন পয ৺োশী-আচদ স্থাকন আচসয়া েচেকল সুচবধ্া হয়, আপনাকে বচলয়াচি 

পয, তাৌঁহাে ্্মভভূকম এবং সাধ্নভূকম তাৌঁহাে সমাচধ্ হইকব না, চে পচেতাপ! এবং 

বঙ্গভূচমে অবস্থা বিই পশািনীয়। ‘তযাগ’ োহাকে বকল একদকশে পলাকে স্বকেও ভাকব না, 

পেবল চবলাস, ইচন্দ্রয়পেতা ও স্বাথথপেতা একদকশে অচস্থমজ্জা ভক্ষণ েচেকতকি। ভগবান্ 

একদকশ ববোগয ও অসংসাচেত্ব পপ্রেণ েরুন। একদকশে পলাকেে চেিুই নাই, পচিম 

পদকশে পলাকেে, চবকশষ ধ্নীচদকগে, এ সেল োকযথ অকনে উ সাহ—আমাে চবশ্বাস। 
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যাহা চবকবিনায় হয়, উত্তে চদকবন। গঙ্গাধ্ে আচ্ও পপ ৌঁিান নাই, োচল হয়কতা আচসকত 

পাকেন। তাৌঁহাকে পদচিকত বি উ েিা।ইচত—দাস 

  

নকেন্দ্র 

  

পুনঃ—উচিচিত চঠোনায় পত্র চদকবন। 

  

৪৮ 

  

[প্রমদাবাবুকে চলচিত] 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

বাগবা্াে, েচলোতা 

৪ ্ুন, ১৮৯০ 

  

পূ্যপাকদষু, 

আপনাে পত্র পাইয়াচি। আপনাে পোমশথ অচত বুচদ্ধমাকনে পোমশথ, তচদ্বষকয় সকন্দহ চে; 

তাৌঁহাে যাহা ইচ্ছা তাহাই হইকব—বি চঠে েথা। আমোও এ স্থাকন ও স্থাকন দুই িাচে্ন 

েচেয়া িিাইকতচি। গঙ্গাধ্ে-ভায়াে পত্র দুইিাচন আচমও পাইয়াচি—ইনফু্লকয়ো হইয়া 

গগনবাবুে বাটীকত আকিন এবং গগনবাবু তাৌঁহাে চবকশষ পসবা ও যত্ন েচেকতকিন। 

আকোগয হইয়াই আচসকবন। আপচন আমাকদে সংিযাতীত দণ্ডব  ্াচনকবন। ইচত 

  

দাস 

নকেন্দ্র 

  

অকভদানন্দ প্রভৃচত সেকল ভাল আকিন। ইচত 

  

নকেন্দ্র 
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৪৯* 

  

[স্বামী সােদানন্দকে চলচিত] 

  

বাগবা্াে, েচলোতা 

৬ ্ুলাই,১৮৯০ 

  

চপ্রয় শে  ও েৃপানন্দ, 

পতামাকদে পত্র যথাসমকয় পাইয়াচি। শুচনকত পাই, আলকমািা এই সমকয়ই সবথাকপক্ষা 

স্বাস্থযেে, তথাচপ পতামাে জ্বে হইয়াকি; আশা েচে, মযাকলচেয়া নকহ। গঙ্গাধ্কেে নাকম 

যাহা চলচিয়াি, তাহা সমূ্পণথ চমথযা। পস পয চতব্বকত যাহা তাহা িাইয়াচিল, তাহা সববথব 

চমথযা েথা। … আে টাো পতালাে েথা চলচিয়াি—পস বযাপােটা এইঃ তাহাকে মাকি 

মাকি ‘উদাসী বাবা’ নাকম এে বযচক্তে ্নয চভক্ষা েচেকত এবং তাহাে পো্ বাে আনা, 

এে টাো েচেয়া িলাহাে পযাগাইকত হইত। গঙ্গাধ্ে বুচিকত পাচেয়াকি পয, পস বযচক্ত 

এে্ন পাো চমথযাবাদী, োেণ পস যিন ঐ বযচক্তে সচহত প্রথম যায়, তিনই পস 

তাহাকে বচলয়াচিল পয, চহমালকয় েত আিযথ আিযথ চ্চনষ পদচিকত পাওয়া যায়। আে 

গঙ্গাধ্ে এই সেল আিযথ আিযথ চ্চনষ এবং স্থান না পদচিকত পাইয়া তাহাকে পুোদ্তুরে 

চমথযাবাদী বচলয়া ্াচনয়াচিল, চেন্তু তথাচপ তাহাে যকথষ্ট পসবা েচেয়াচিল ‘তা—’ইহাে 

সাক্ষী। বাবা্ীে িচেত্র সম্বকন্ধও পস সকন্দকহে যকথষ্ট োেণ পাইয়াচিল। এই সেল 

বযাপাে এবং তাে সচহত পশষ সাক্ষা  হইকতই পস উদাসীে উপে সমূ্পণথ বীতশ্রদ্ধ 

হইয়াচিল এবং এই ্নযই উদাসী প্রভুে এত োগ। আে পাণ্ডাো—পস পা্ীগুকলা 

একেবাকে পশু; তুচম তাহাকদে এতটুেুও চবশ্বাস েচেও না। 

  

আচম পদচিকতচি পয, গঙ্গাধ্ে এিনও পসই আকগোে মত পোমলপ্রেৃচতে চশশুচটই আকি, 

এই সব ভ্রমকণে িকল তাহাে িটিকট ভাবটা এেটু েচময়াকি; চেন্তু আমাকদে এবং 

আমাকদে প্রভুে প্রচত তাহাে ভালবাসা বাচিয়াকি বব েকম নাই। পস চনভথীে, সাহসী, 
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অেপট এবং দৃঢ়চনষ্ঠ। শুধু্ এমন এে্ন পলাে িাই, যাহাকে পস আপনা হইকত ভচক্তভাকব 

মাচনয়া িচলকব, তাহা হইকলই পস এে্ন অচত িম োে পলাে হইয়া দাৌঁিাইকব। 

  

এবাকে আমাে গা্ীপুে পচেতযাগ েচেবাে ইচ্ছা চিল না, অথবা েচলোতা আচসবাে 

পমাকটই ইচ্ছা চিল না, চেন্তু োলীে পীিাে সংবাকদ আমাকে োশী আচসকত হইল এবং 

বলোমবাবুে আেচস্মে মৃতুয আমায় েচলোতায় টাচনয়া আচনল। সুকেশবাবু ও বলোম 

বাবু দুই ্কনই ইহকলাে হইকত িচলয়া পগকলন! চগচেশিন্দ্র পঘাষ মকঠে িেি 

িালাইকতকিন এবং আপাততঃ ভালয় ভালয় চদন গু্োন হইয়া যাইকতকি। আচম শী্রইই 

(অথথা  ভািাে টাোটা পযাগাি হইকলই) আলকমািা যাইবাে সলিতল্প েচেয়াচি। পসিান 

হইকত গঙ্গাতীকে গাকিায়াকলে পোন এে স্থাকন চগয়া দীঘথোল ধ্যাকন মগ্ন হইবাে ইচ্ছা; 

গঙ্গাধ্ে আমাে সকঙ্গ যাইকতকি। বচলকত চে, আচম শুধু্ এই চবকশষ উকদ্দকশযই তাহাকে 

োশ্মীে হইকত নামাইয়া আচনয়াচি। 

  

আমাে মকন হয়, পতামাকদে েচলোতা আচসবাে ্নয অত বযে হইবাে প্রকয়া্ন নাই। 

পঘাো যকথষ্ট হইয়াকি। উহা ভাল বকট; চেন্তু পদচিকতচি, পতামো এ পযথন্ত এেমাত্র পয 

চ্চনষচট পতামাকদে েো উচিত চিল, পসইচটই েে নাই, অথথা  পোমে বাৌঁকধ্া এবং বব  

যাও। আমাে মকত জ্ঞান চ্চনষটা এমন চেিু সহ্ চ্চনষ নয় পয, তাকে ‘ওঠ িুৌঁিী, পতাে 

পব’ বকল ্াচগকয় চদকলই হল। আমাে দৃঢ় ধ্ােণা পয, পোন যুকগই মুচষ্টকময় পলাকেে 

অচধ্ে পেহ জ্ঞান লাভ েকে না; এবং পসই পহতু আমাকদে ক্রমাগত এ চবষকয় লাচগয়া 

পচিয়া থাো এবং অগ্রসে হইয়া যাওয়া উচিত; তাহাকত মৃতুয হয়, পসও স্বীোে। এই 

আমাে পুোকনা িাল, ্ানই পতা। আে আ্োলোে সন্ন্যাসীকদে মকধ্য জ্ঞাকনে নাকম পয 

ঠেবা্ী িচলকতকি, তাহা আমাে চবলক্ষণ ্ ানা আকি। সুতোং পতামো চনচিন্ত থাে এবং 

বীযথবান্ হও। োিাল চলচিকতকি পয, দক্ষ২৩ তাহাে সকঙ্গ বৃন্দাবকন আকি এবং পস পসানা 

প্রভৃচত বতয়াে েচেকত চশচিয়াকি, আে এে্ন পাো ‘জ্ঞানী’ হইয়া উচঠয়াকি! ভগবান্ 

তাহাকে আশীবথাদ েরুন এবং পতামোও বল, শাচন্তঃ! শাচন্তঃ! 
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আমাে স্বাস্থয এিন িুব ভাল, আে গা্ীপুে থাোে িকল পয উন্ন্চত হইয়াকি, তাহা 

চেিুোল থাচেকব বচলয়াই আমাে চবশ্বাস। গা্ীপুে হইকত পয সেল ো্ েচেব বচলয়া 

এিাকন আচসয়াচি, তাহা পশষ েচেকত চেিুোল লাচগকব। পসই আকগও পযরূপ পবাধ্ হইত, 

আচম এিাকন পযন েতেটা ভীমরুকলে িাকেে মকধ্য েচহয়াচি। এে পদ কি আচম চহমালকয় 

যাইবাে ্নয বযে হইয়াচি। এবাে আে পওহােী বাবা ইতযাচদ োহােও োকি নকহ, 

তাহাো পেবল পলােকে চন্ উকদ্দশয হইকত ভ্রষ্ট েচেয়া পদয়। একেবাকে উপকে 

যাইকতচি। 

  

আলকমািাে ্ল-হাওয়া চেরূপ লাচগকতকি? শী্রই চলচিও। সােদানন্দ, চবকশষ েচেয়া 

পতামাে আচসয়া ো্ নাই। এেটা ্ায়গায় সেকল চমচলয়া গুলকতান েোয় আে 

আকত্মান্ন্চতে মাথা িাওয়ায় চে িল? মূিথ ভবঘুকে হইও না, চেন্তু বীকেে মত অগ্রসে 

হও। ‘চনমথানকমাহা চ্তসঙ্গকদাষাঃ’২৪ ইতযাচদ। ভাল েথা, পতামাে আগুকন িাৌঁপ চদবাে 

ইচ্ছা হইল পেন? যচদ পদি পয, চহমালকয় সাধ্না হইকতকি না, আে পোথাও যাও না। 

  

এই পয প্রকশ্নে পে প্রশ্ন েচেয়াি, ইহাকত—তুচম পয নাচময়া আচসবাে ্ নয উতলা হইয়াি, 

শুধু্ মকনে এই দুবথলতাই প্রোশ পাইকতকি। শচক্তমান্, ওঠ এবং বীযথবান্ হও। ক্রমাগত 

ো্ েচেয়া যাও, বাধ্া-চবপচত্তে সচহত যুদ্ধ েচেকত অগ্রসে হও। অলচমচত। 

  

এিানোে সমে মঙ্গল, শুধু্ বাবুোকমে এেটু জ্বে হইয়াকি। 

  

পতামাকদেই 

চবকবোনন্দ 

  

৫০* 

  

[লালা পগাচবন্দ সহায়কে চলচিত] 

  

আ্মীঢ় 
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১৪ এচপ্রল, ১৮৯১  

  

চপ্রয় পগাচবন্দ সহায়, 

… পচবত্র এবং চনঃস্বাথথ হইকত পিষ্টা েচেও—উহাকতই সমগ্র ধ্মথ চনচহত। … 

  

আশীবথাদে 

চবকবোনন্দ 

পত্রাবলী ৫১-৬০ 

৫১* 

  

আবু পাহাি 

৩০ এচপ্রল, ১৮৯১  

  

চপ্রয় পগাচবন্দ সহায়, 

তুচম চে পসই ব্রাহ্মণ বালেচটে উপনয়ন সম্পন্ন্ েচেয়াি? তুচম সংস্কৃত পচিকতি চে? 

েতদূে অগ্রসে হইকল? আশা েচে প্রথমভাগ চনিয়ই পশষ েচেয়া থাচেকব। … তুচম 

চশবপূ্া সযকত্ন েচেকতি পতা? যচদ না েচেয়া থাে পতা েচেকত পিষ্টা েচেও। ‘পতামো 

প্রথকম ভগবাকনে ো্য অকিষণ েে, তাহা হইকলই সব পাইকব।’ ভগবানকে অনুসেণ 

েচেকলই তুচম যাহা চেিু িাও পাইকব। … েমযাণ্ডাে সাকহবদ্বয়কে আমাে আন্তচেে শ্রদ্ধা 

্ানাইকব; তাৌঁহাো উেপদস্থ হইয়াও আমাে নযায় এে্ন দচেি িচেকেে প্রচত বিই 

সদয় বযবহাে েচেয়াচিকলন। ব সগণ, ধ্কমথে েহসয শুধু্ মতবাকদ নকহ, পেন্তু সাধ্নাে 

মকধ্য চনচহত। স  হওয়া এবং স  েমথ েোকতই সমগ্র ধ্মথ পযথবচসত। “পয শুধু্ ‘প্রভু প্রভু’ 

বচলয়া িী োে েকে পস নকহ, চেন্তু পয পসই পেমচপতাে ইচ্ছানুসাকে োযথ েকে, পসই 

ধ্াচমথে।” পতামো আকলায়ােবাসী পয েয়্ন যুবে আি, পতামো সেকলই িম োে 
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পলাে, এবং আশা েচে পয অচিকেই পতামাকদে অকনকেই সমাক্ে অললিতােস্বরূপ এবং 

্্মভভূচমে েলযাকণে পহতুভূত হইয়া উচঠকব। ইচত 

  

আশীবথাদে 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—যচদই বা মাকি মাকি সংসাকে এে-আধ্টু ধ্াক্কা িাও, তথাচপ চবিচলত হইও না; 

চনচমকষই উহা িচলয়া যাইকব এবং পুনোয় সব চঠেঠাে হইয়া যাইকব।  

  

৫২* 

  

আবু পাহাি, ১৮৯১  

  

চপ্রয় পগাচবন্দ সহায়, 

মন পয চদকেই যাউে না পেন, চনয়চমত ্প েচেকত থাচেকব। হেবক্সকে বচলও পয, পস 

পযন প্রথকম বাম নাসায়, পকে দচক্ষণ নাসায়, এবং পুনোয় বাম নাসায়, এইক্রকম 

প্রাণায়াম েকে। চবকশষ পচেশ্রকমে সচহত সংস্কৃত চশচিকব। ইচত 

  

আশীবথাদে 

চবকবোনন্দ 

  

৫৩* 

  

[শ্রীযুক্ত হচেদাস চবহােীদাস পদশাইকে চলচিত] 

  

১৮৯১  

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব,২৫ 

আমাে স্বাস্থয ও সুি-সুচবধ্াে সংবাদ লইকত আপচন পয এে্ন পলাে পাঠাইয়াকিন, ইহা 

আপনাে অপূবথ সহৃদয়তা ও চপতৃসুলভ িচেকত্রে এেটুিাচন পচেিয় মাত্র। আচম এিাকন 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 65 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পবশ আচি। আপনাে সহৃদয়তায় এিাকন আে আমাে চেিুেই অভাব নাই। আচম দু-িাে 

চদকনে মকধ্য আপনাে সচহত সাক্ষা  েচেকত পাচেব বচলয়া আশা েচে। এিান হইকত 

নাচমবাে সময় আমাে পোন যানবাহকনে প্রকয়া্ন নাই। অবকোহণ েষ্টসাধ্য; চেন্তু 

অচধ্কোহণ আেও েষ্টসাধ্য এবং এ েথা ্গকতে সব চেিু সম্বকন্ধই সমভাকব সতয। 

আমাে আন্তচেে েৃতজ্ঞতা গ্রহণ েচেকবন। ইচত 

  

চিে চবশ্বে 

চবকবোনন্দ 

  

৫৪* 

  

বকোদা 

২৬ এচপ্রল, ১৮৯২ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব, 

আপনাে প্রীচতপূণথ পত্রিাচন এিাকনই পপকয় ভােী আনন্দ হল। নাচিয়াদ পষ্টশন পথকে 

আপনাে বািী পযকত আমাে পমাকটই অসুচবধ্া হয়চন। আপনাে ভাইকদে েথা চে আে 

বলব? আপনাে ভাইকদে পযমনচট হওয়া উচিত, তাৌঁো চঠে তাই! ভগবান্ আপনাে 

পচেবাকেে উপে তাৌঁে অকশষ আশীবথাদ বষথণ েরুন। আমাে সমে পচেব্রা্ে ্ীবকন 

এমন পচেবাে পতা আে পদিলাম না। আপনাে বনু্ধ শ্রীযুক্ত মচণভাই আমাে সব েেম 

সুচবধ্া েকে চদকয়কিন; চেন্তু তাৌঁে সকঙ্গ পমলাকমশাে এইটুেু সুকযাগ হকয়কি পয, আচম 

তাৌঁকে মাত্র দুবাে পদকিচি—এেবাে এে চমচনকটে ্নয, আে এেবাে িুব পবশী হয়কতা 

দশ চমচনকটে ্ নয। চদ্বতীয়বাকে চতচন এই অিকলে চশক্ষাপ্রণালীে আকলািনা েকেচিকলন। 

তকব আচম পুেোলয় ও েচববমথাে িচব পদকিচি; আে এিাকন পদিবাে মত এই পতা 

আকি! সুতোং আ্ চবোকল পবাকম্ব িকল যাচচ্ছ। এিানোে পদওয়ান্ীকে (বা 

আপনাকেই) তাৌঁে সদয় বযবহাকেে ্ নয আমাে ধ্নযবাদ ্ ানাকবন। পবাকম্ব হকত সচবকশষ 

চলচিব। ইচত 
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আপনাে পেহাবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

পুনি—নাচিয়াকদ শ্রীযুক্ত মচণলাল নাভুভাই- এে সকঙ্গ সাক্ষা  হকয়চিল। চতচন অচত 

চবদ্বান্ ও সাধু্প্রেৃচতে ভিকলাে। তাৌঁে সাহিকযথ আচম িুব আনন্দ পপকয়চি। 

  

৫৫* 

  

পুনা 

১৫ ্ুন, ১৮৯২ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব, 

আপনাে পশষ চিচঠ পাবাে পে দীঘথোল পেকট পগল; আশা েচে, আচম আপনাে পোনরূপ 

চবোগ ঘটাইচন। আচম ঠােুেসাকহকবে সচহত মহাবাকলশ্বে হকত এিাকন একসচি এবং 

তাৌঁেই বািীকত আচি। এিাকন আেও দু-এে সপ্তাহ থােবাে ইচ্ছা আকি; তােপে 

হায়দোবাদ হকয় োকমশ্বে যাব। 

  

ইকতামকধ্য ্ুনাগকি আপনাে পকথে সমে বাধ্া হয়কতা দূে হকয় পগকি—অন্ততঃ আমাে 

আশা তাই। আপনাে স্বাকস্থযে সংবাদ পপকত চবকশষ আগ্রহ হয়—চবকশষতঃ পসই 

মিোকনাটাে। 

  

ভবনগকেে ো্েুমাকেে চশক্ষে ও আপনাে বনু্ধ পসই সুেচত [সুোচট?] ভিকলাকেে সকঙ্গ 

পদিা হকয়কি—চতচন অচত সজ্জন। তাৌঁে পচেিয়লাকভ আচম চনক্কে ভাগযবান্ মকন েচে; 

চতচন বিই অমাচয়ে ও উদােপ্রেৃচতে পলাে। 

  

আপনাে মহামনা সকহাদেগণকে এবং আমাকদে ওিানোে বনু্ধবগথকে আমাে অেৃচত্রম 

অচভনন্দন ্ানাকবন। বািীকত পত্র পলিাে সময় দয়া েকে শ্রীযুক্ত নাভুভাইকে আমাে 

ঐোচন্তে শুকভচ্ছা জ্ঞাপন েেকবন। আশা েচে, সত্বে উত্তে চদকয় েৃতাথথ েেকবন। 
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আপনাকে ও পচেবােস্থ সেলকে আমাে আন্তচেে শ্রদ্ধা ও েৃতজ্ঞতা ্ানাচচ্ছ এবং 

সেকলে মঙ্গল োমনা েেচি। ইচত 

  

ভবদীয় 

চবকবোনন্দ 

  

৫৬* 

  

পবাকম্ব 

১৮৯২ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব, 

এই পকত্রে বাহে বাবু অক্ষয়েুমাে পঘাষ আমাে চবকশষ বনু্ধ। পস েচলোতাে এেচট 

সম্ভ্রান্ত বংকশে সন্তান। তাে পচেবােকে আচম যচদও পূবথ হকতই ্াচন, তবু তাকে পদিকত 

পাই িাকণ্ডায়াকত এবং পসিাকনই আলাপ-পচেিয় হয়।  

  

পস িুব স  ও বুচদ্ধমান্ পিকল এবং েচলোতা চবশ্বচবদযালকয়ে আণ্ডােগ্রা্ুকয়ট। আপচন 

্াকনন পয, আ্োল বাঙলাকদকশে অবস্থা চে েচঠন; তাই এই যুবেচট িােচেে অকিষকণ 

পবচেকয়কি। আচম আপনাে স্বভাবসুলভ সহৃদয়তাে সচহত পচেচিত আচি; তাই মকন হয় 

পয, এ যুবেচটে ্নয চেিু েেকত অনুকোধ্ েকে আচম চনিয়ই আপনাকে উত্তযক্ত েেচি 

না। অচধ্ে পলিা চনষ্প্রকয়া্ন। আপচন পদিকত পাকবন পয, পস স  ও পচেশ্রমী। পোন 

মানুকষে প্রচত এেটু দয়া পদিাকল তাে ্ীবন সুিময় হকয় উঠকত পাকে, এ বালে পসই 

দয়াে উপযুক্ত পাত্র; আপচন মহ  ও দয়ালু, আপনাকে এেথা মকন েচেকয় পদওয়া 

প্রকয়া্ন পবাধ্ েচে না। 

  

আশা েচে, আমাে এই অনুকোকধ্ আপচন চবব্রত বা উত্তযক্ত হকচ্ছন না। এই আমাে প্রথম 

ও পশষ অনুকোধ্ এবং চবকশষ ঘটনািকক্র এটা েেকত হল। এিন আপনাে দয়ালু প্রাণই 

আমাে আশা ও ভেসা। ইচত 
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ভবদীয় 

চবকবোনন্দ 

  

৫৭* 

  

পবাকম্ব 

২২ অগষ্ট, ১৮৯২ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব, 

আপনাে পত্র পপকয় িুবই েৃতাথথ হলাম—চবকশষতঃ তাহাকত আমাে প্রচত আপনাে পূকবথে 

মত পেকহে প্রমাণ পপকয়। 

  

আপনাে ইকন্দাকেে বনু্ধে … সহৃদয়তা ও পস ্নয সম্বকন্ধ পবশী চেিু না বলাই ভাল। 

তকব অবশয সব দচক্ষণীই চেিু সমান নয়। আচম শলিতে পাণু্ডেঙ্গকে যিন পকত্র 

্াচনকয়চিলাম পয, আচম চলমচডে ঠােুেসাকহকবে বািীকত আশ্রয় গ্রহণ েকেচি, তিন 

চতচন তাে উত্তকে মহাবাকলশ্বকে আমায় যা চলকিচিকলন, তা উদৃ্ধত েেকলই আপচন 

চবষয়টা বুিকত পােকবনঃ 

  

‘আপচন চলমচডে ঠােুেকে ওিাকন পপকয়কিন প্কন বিই িুশী হলাম; নতুবা আপনাকে 

বিই মুশচেকল পিকত হত; োেণ আমো—মাোঠাো গু্োতীকদে মত পতমন 

অচতচথপোয়ণ নই।’  … 

  

আপনাে গাৌঁকটে বযথা এিন প্রায় সমূ্পণথ আকোগয হকয়কি প্কন িুব সুিী হলাম। দয়া 

েকে আপনাে ভাইকে আমাে প্রচতজ্ঞাভকঙ্গে ্নয মাপ েেকত বলকবন। আচম এিাকন 

চেিু সংস্কৃত বই পপকয়চি এবং অধ্যায়কনে সাহাযযও ্ুকটকি। অনযত্র এরূপ পাবাে আশা 

নাই; সুতোং পশষ েকে যাবাে আগ্রহ হকয়কি। োল আপনাে বনু্ধ শ্রীযুক্ত মনঃসুিাোকমে 
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সকঙ্গ পদিা হল; চতচন তাৌঁে এে সন্ন্যাসী বনু্ধকে বািীকত পেকিকিন। চতচন আমাে প্রচত 

িুব সহৃদয়; তাৌঁে পুত্রও তাই। 

  

এিাকন পনে-েুচি চদন, পথকে োকমশ্বে যাবাে বাসনা আকি। চিকে একস আপনাে সকঙ্গ 

পদিা েেব চনচিত। 

  

আপনাে নযায় উেমনা, মহাপ্রাণ ও দয়ালু বযচক্তকদে দ্বাোই ্গকতে প্রেৃত উন্ন্চত হয়। 

অকনযো সংস্কৃত েচবে ভাষায় ‘্ননীকয বন-বনেুঠাোঃ।’  

  

আমাে প্রচত আপনাে চপতৃসুলভ পেহ ও যত্ন আচম পমাকটই ভুলকত পাচে না; আবাে 

আমাে মত এে্ন িচেে আপনাে নযায় এে্ন মহাশচক্তমান্ মিীে উপোকেে েী 

প্রচতদান চদকত পাকে? আচম শুধু্ এইটুেু প্রাথথনা েেকত পাচে পয, সবথমঙ্গলচবধ্াতা ভগবান্ 

আপনাকে ইহকলাকে বাচঞ্ছত সমে ঐশ্বকযথ পচেপূণথ েরুন; আে আপনাকে অচত দীঘথায়ু 

দান েকে অবকশকষ তাৌঁে অনন্ত মঙ্গল ও শাচন্তময় পচবত্র পোকল পটকন চনন। ইচত 

  

ভবদীয় 

চবকবোনন্দ 

  

পুনি—এেচট চবষয় অচত দুঃকিে সচহত উকিি েেচি—এ অিকল সংস্কৃত ও অনযানয 

চশক্ষাে সমূ্পণথ অভাব। এতদিকলে পলােকদে মকধ্য ধ্কমথে নাকম পানাহাে ও পশ িাচদ 

চবষকয় এেোশ েুসংস্কােপূণথ পদশািাে আকি—আে এগুচলই পযন তাকদে োকি ধ্কমথে 

পশষ েথা!  

  

হায় পবিাোো! দুষ্ট ও িতুে পুরুতো যত সব অথথহীন আিাে ও ভাৌঁিাচমগুকলাকেই পবকদে 

ও চহন্দুধ্কমথে সাে বকল তাকদে পশিায় (চেন্তু মকন োিকবন পয, এসব দুষ্ট পুরুতগুকলা 

বা তাকদে চপতৃ-চপতামহগণ গত িােশ-পুরুষ ধ্কে এেিণ্ড পবদও পদকিচন); সাধ্ােণ 

পলাকেো পসগুচল পমকন িকল আে চনক্কদে হীন েকে পিকল। েচলে ব্রাহ্মণরূপী 

োক্ষসকদে োি পথকে ভগবান্ তাৌঁকদে বাৌঁিান! 
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আচম আপনাে োকি এেচট বাঙালী পিকলকে পাচঠকয়চি। আশা েচে, তাে প্রচত এেটু 

সদয় বযবহাে েেকবন। ইচত 

  

চব 

  

৫৮* 

  

ঈশ্বকো ্য়চত 

  

পবাম্বাই 

২০ পসকেম্বে, ১৮৯২ 

  

চপ্রয় পচণ্ডত্ী মহাো্, 

আচম যথাসমকয় আপনাে পত্র পাইয়াচি। আচম প্রশংসাে উপযুক্ত না হইকলও, আমাকে 

পেন পয প্রশংসা েো হয়, তাহা বুচিকত পাচে না। প্রভু যীশুে েথায় বচলকত পগকল বচলকত 

হয়, ‘ভাল এে্ন মাত্রই আকিন—স্বয়ং প্রভু ভগবানই এেমাত্র ভাল।’ অপে সেকল 

তাৌঁহােই হকেে যিমাত্র। ‘মহকতা মহীয়ান্’  পেমধ্াকম অচধ্চষ্ঠত ঈশ্বে এবং উপযুক্ত 

বযচক্তগণই মচহমামচণ্ডত হউন, আমাে নযায় অনুপযুক্ত বযচক্ত নয়। বতথমান পক্ষকত্র ‘ভৃতযচট 

ম্ুচেলাকভে উপযুক্তই নকহ’; চবকশষতঃ িচেকেে পোনরূপ প্রশংসালাকভে অচধ্োে 

নাই। আপনাে ভৃতয যচদ শুধু্ তাহাে চনচদথষ্ট েতথবয েকে, তকব চে পস্নয আপচন তাহাকে 

প্রশংসা েকেন? 

  

আশা েচে, আপচন সপচেবাকে সবথাঙ্গীন েুশকল আকিন। পচণ্ডত সুন্দেলাল্ী ও মদীয় 

অধ্যাপে পয অনুগ্রহপূবথে আমাকে স্মেণ েচেয়াকিন, পস্নয তাৌঁহাকদে চনেট আচম 

চিেেৃতজ্ঞতাপাকশ আবদ্ধ। 

  

এিন আপনাকে আচম অনয এে চবষয় বচলকত িাইঃ চহন্দুগণ চিেোলই সাধ্ােণ সতয 

হইকত চবকশষ সকতয উপনীত হইকত পিষ্টা েচেয়াকিন, চেন্তু েিনই চবকশষ চবকশষ ঘটনা 
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ও সকতযে চবিাে দ্বাো সাধ্ােণ সকতয উপনীত হইবাে পিষ্টা েকেন নাই। আমাকদে সেল 

দশথকনই পদচিকত পাই—প্রথকম এেচট সাধ্ােণ ‘প্রচতজ্ঞা’ ধ্চেয়া লইয়া, তােপে িুলকিো 

চবিাে িচলকতকি; চেন্তু পসই প্রচতজ্ঞাচটই হয়কতা সমূ্পণথ ভ্রমাত্মে ও বালকোচিত। পেহই 

এই সেল সাধ্ােণ প্রচতজ্ঞাে সতযাসতয চ্জ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান েকে নাই। সুতোং 

আমাকদে স্বাধ্ীন চিন্তা এেরূপ নাই বচলকলই হয়। পসই্নযই আমাকদে পদকশ পযথকবক্ষণ 

ও সামানযীেেণ প্রচক্রয়াে িলস্বরূপ চবজ্ঞানসমূকহে অতযন্ত অভাব পদচিকত পাই। ইহাে 

োেণ চে? ইহাে দুইচট োেণঃ প্রথমতঃ এিাকন গ্রীকমেে অতযন্ত আচধ্েয আমাচদগকে 

েমথচপ্রয় না েচেয়া শাচন্ত ও চিন্তা-চপ্রয় েচেয়াকি। চদ্বতীয়তঃ পুকোচহত ব্রাহ্মকণো েিনই 

দূেকদকশ ভ্রমণ অথবা সমুিযাত্রা েচেকতন না। সমুিযাত্রা বা দূেভ্রমণ েচেবাে পলাে চিল 

বকট, তকব তাহাো প্রায় সবই চিল বচণে; পপ কোচহকতযে অতযািাে ও তাহাকদে চনক্কদে 

বযবসাকয় লাকভে আোঙ্ক্ষা, তাহাকদে মানচসে উন্ন্চতে সম্ভাবনা একেবাকে রুদ্ধ 

েচেয়াচিল। সুতোং তাহাকদে পযথকবক্ষকণে িকল মনুষয্াচতে জ্ঞানভাণ্ডাে বচধ্থত না 

হইয়া উহাে অবনচতই হইয়াচিল। োেণ, তাহাকদে পযথকবক্ষণ পদাষযুক্ত চিল, এবং 

তাহাকদে প্রদত্ত চববেণ এতই অচতেচেত ও োল্পচনে হইত পয, বােকবে সকঙ্গ তাহাে 

পমাকটই চমল থাচেত না। 

  

সুতোং আপচন বুচিকতকিন, আমাচদগকে ভ্রমণ েচেকতই হইকব, আমাচদগকে চবকদকশ 

যাইকতই হইকব। আমাচদগকে পদচিকত হইকব, অনযানয পদকশ সমা্-যি চেরূকপ 

পচেিাচলত হইকতকি। আে যচদ আমাচদগকে যথাথথই পুনোয় এেচট ্াচতরূকপ গচঠত 

হইকত হয়, তকব অপে ্াচতে চিন্তাে সচহত আমাকদে অবাধ্ সংস্রব োচিকত হইকব। 

সকবথাপচে আমাচদগকে দচেকিে উপে অতযািাে বন্ধ েচেকত হইকব। আমো এিন চে 

হাসযেে অবস্থাকতই না উপনীত হইয়াচি! ভাঙ্গীরূকপ যচদ পোন ভাঙ্গী োহােও চনেট 

উপচস্থত হয়, সংক্রামে পোকগে নযায় সেকল তাহাে সঙ্গ তযাগ েকে; চেন্তু যিনই পািী 

সাকহব আচসয়া মি আওিাইয়া তাহাে মাথায় িাচনেটা ্ল চিটাইয়া পদয়, আে পস 

এেটা ্ামা (যতই চিন্ন্ ও ্্থচেত হউে) পচেকত পায়, তিনই পস িুব পগাৌঁিা চহন্দুে 

বািীকতই প্রকবশাচধ্োে পায়! আচম পতা এমন পলাে পদচি না, পয তিন তাহাকে এেিানা 
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পিয়াে আগাইয়া না চদকত ও তাহাে সচহত সকপ্রম েেমদথন না েচেকত সাহস েকে! ইহাে 

পিকয় আে অদৃকষ্টে পচেহাস েতদূে হইকত পাকে? এিন এই পািীো দচক্ষকণ চে 

েচেকতকি, পদচিকবন—আসুন পদচি। উহাো লাি লাি নীি ্াতকে খ্রীষ্টান েচেয়া 

পিচলকতকি—আে পপ কোচহকতযে অতযািাে ভােকতে সবথাকপক্ষা পযিাকন পবশী, পসই 

চত্রবালিতুকে, পযিাকন ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূচমে স্বামী, এবং ত্রেরীকলাকেো—এমন চে 

ো্বংশীয়া মচহলাগণ পযথন্ত—ব্রাহ্মণগকণে উপপত্নীরূকপ বাস েো িুব সিাকনে চবষয় 

জ্ঞান েচেয়া থাকে, তথাোে চসচে ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া চগয়াকি। আে আচম তাহাকদে 

পদাষও চদকত পাচে না। তাহাকদে আে পোন্ চবষকয় চে অচধ্োে আকি বলুন? পহ প্রভু, 

েকব মানুষ অপে মানুষকে ভাইকয়ে নযায় পদচিকব? 

  

আপনােই 

চবকবোনন্দ 

  

৫৯ 

  

[হচেপদ চমত্রকে চলচিত] 

  

মািগাৌঁও, ১৮৯৩  

  

েলযাণবকেষু, 

আপনাে এে পত্র এইমাত্র পাইলাম। আচম এ স্থাকন চনোপকদ পপ ৌঁচিয়া ও তদনন্তে পকেম 

প্রভৃচত েকয়েচট গ্রাম ও পদবালয় দশথন েচেকত যাই—অদয চিচেয়া আচসয়াচি। পগােণথ, 

মহাবাকলশ্বে প্রভৃচত দশথন েচেবাে ইচ্ছা এক্ষকণ পচেতযাগ েচেলাম। েলয প্রাতঃোকলে 

পেকন ধ্ােবাি যাত্রা েচেব। ষচষ্ট আচম লইয়া আচসয়াচি। ডাক্তাে যুগকিেকেে চমত্র আমাে 

অচতশয় যত্ন েচেয়াকিন। ভাকটসাকহব ও অনযানয সেল মহাশয়কে আমাে যথাকযাগয 

সম্ভাষণ ্ ানাইকবন। ঈশ্বে আপনাে ও আপনাে পত্নীে সেল েলযাণ েরুন। পকেম শহে 

বি পচেষ্কাে। এিানোে খ্রীচষ্টয়াকনো অকনকেই চেিু চেিু পলিাপিা ্াকন। চহন্দুো প্রায় 

সেকলই মূিথ। ইচত 
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সচেদানন্দ 

  

৬০* 

  

C/o বাবু মধু্সূদন িকট্টাপাধ্যায় 

সুপাচেকেচণ্ডং ইচেচনয়ে 

িাতথাবাদ, হায়দোবাদ 

২১ পিব্রুআেী, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় আলাচসঙ্গা, 

পতামাে বনু্ধ পসই গ্রা্ুকয়ট যুবেচট পষ্টশকন আমাকে চনকত একসচিকলন—এেচট বাঙালী 

ভিকলােও একসচিকলন। এিন আচম ঐ বাঙালী ভিকলােচটে োকিই েকয়চি—োল 

পতামাে যুবে বনু্ধচটে োকি চগকয় চেিুচদন থােব; তােপে এিানোে িষ্টবয চ্চনষগুচল 

পদিা হকয় পগকল েকয়ে চদকনে মকধ্যই মান্দ্রাক্ চিেচি। োেণ আচম অতযন্ত দুঃকিে 

সচহত পতামায় ্ ানাচচ্ছ পয, আচম এিন আে ো্পুতানায় চিকে পযকত পােব না—এিাকন 

এিন পথকেই ভয়লিতে গেম পকিকি; ্ াচন না ো্পুতানায় আেও চে ভয়ানে গেম হকব, 

আে গেম আচম আদকপ সহয েেকত পাচে না। সুতোং এেপে আমাকে বাঙ্গাকলাকে পযকত 

হকব, তােপে উতোমকণ্ড গ্রীমেটা োটাকত যাব। গেকম আমাে মাথাে চঘটা পযন িুটকত 

থাকে। 

  

তাই আমাে সব মতলব পিৌঁকস িুেমাে হকয় পগল; আে এই ্নযই আচম পগািাকতই 

মান্দ্রা্ পথকে তািাতাচি পবচেকয় পিবাে ্কনয বযে হকয়চিলাম। পস পক্ষকত্র আমায় 

আকমচেো পাঠাবাে ্নয আযথাবকতথে পোন ো্াকে ধ্েবাে যকথষ্ট সময় হাকত পপতাম। 

চেন্তু হায়, এিন অকনে চবলম্ব হকয় পগকি। প্রথমতঃ এই গেকম আচম ঘুকে পবিাকত পােব 

না—তা েেকত পগকল মাো যাব, চদ্বতীয়তঃ আমাে ো্পুতানাে ঘচনষ্ঠ বনু্ধগণ আমাকে 

পপকল তাৌঁকদে োকিই ধ্কে পেকি পদকবন, পািাতয পদকশ পযকত পদকবন না। সুতোং আমাে 

মতলব চিল, আমাে বনু্ধকদে অজ্ঞাতসাকে পোন নূতন পলােকে ধ্ো। চেন্তু মান্দ্রাক্ এই 
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চবলম্ব হওয়াে দরুন আমাে সব আশাভেসা িুেমাে হকয় পগকি; এিন আচম অচত দুঃকিে 

সচহত ঐ পিষ্টা পিকি চদলাম—ঈশ্বকেে যা ইচ্ছা, তাই পূণথ পহাে। এ আমােই প্রাক্তন—

অপে োেও পদাষ পনই। তকব তুচম এে েেম চনচিতই প্কনা পয, েকয়ে চদকনে মকধ্যই 

দু-এে চদকনে ্নয মান্দ্রাক্ চগকয় পতামাকদে সকঙ্গ পদিা েকে বাঙ্গাকলাকে যাব, আে 

পসিান পথকে উতোমকণ্ড চগকয় পদিব, যচদ ম—মহাো্ আমায় পাঠায়। ‘যচদ’ বলচি তাে 

োেণ, আচম ‘—’ো্াে অঙ্গীোেবাকেয বি চনচিত ভেসা োচি না। তাো পতা আে 

ো্পুত নয়, ো্পুত বেং প্রাণ পদকব, চেন্তু েিনও েথাে পিলাপ েেকব না। যাই পহাে, 

‘যাব  বাৌঁচি, তাব  চশচি’—অচভজ্ঞতাই ্গকত সবথকশ্রষ্ঠ চশক্ষে।  

  

‘স্বকগথ পযরূপ মকতথযও তদ্রূপ পতামাে ইচ্ছা পূণথ পহাে, োেণ অনন্তোকলে ্নয পতামােই 

মচহমা ্গকত পঘাচষত হকচ্ছ এবং সবই পতামােই ো্ত্ব।’ ২৯ 

  

পতামো সেকল আমাে শুকভচ্ছা ্ানকব। ইচত 

  

পতামাকদে 

সচেদানন্দ 

পত্রাবলী ৬১-৭০ 

৬১* 

  

[ডাঃ নােুণ্ড োওকে চলচিত] 

  

পিতচি, ো্পুতানা 

২৭ এচপ্রল, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় ডাক্তাে, 
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এইমাত্র আপনাে পত্র পাইলাম। অকযাগয হইকলও আমাে প্রচত আপনাে প্রীচতে ্নয 

চবকশষ েৃতজ্ঞতা ্ াচনকবন। বালা্ী পবিাোে পুকত্রে মৃতুয-সংবাকদ বিই দুঃচিত হইলাম। 

‘প্রভুই চদয়া থাকেন, আবাে প্রভুই গ্রহণ েকেন—প্রভুে নাম ধ্নয হউে।’ আমো পেবল 

্াচন, চেিুই নষ্ট হয় না বা হইকত পাকে না। আমাচদগকে সমূ্পণথ শান্তভাকব তাৌঁহাে চনেট 

হইকত যাহাই আসুে না পেন, মাথা পাচতয়া লইকত হইকব। পসনাপচত যচদ তাৌঁহাে অধ্ীন 

বসনযকে োমাকনে মুকি যাইকত বকলন, তাহাকত তাহাে অচভকযাগ েচেবাে বা ঐ আকদশ 

পালন েচেকত এতটুেু ইতেতঃ েচেবাে অচধ্োে নাই। বালা্ীকে প্রভু এই পশাকে 

সান্ত্বনা দান েরুন, আে এই পশাে পযন তাহাকে পসই পেম েরুণাময়ী ্ননীে বকক্ষে 

চনেট হইকত চনেকট লইয়া যায়। 

  

মান্দ্রা্ হইকত ্াহাক্ উচঠবাে প্রোব সম্বকন্ধ আমাে বক্তবয এই পয, উহা এক্ষকণ আে 

হইবাে পযা নাই, োেণ আচম পূকবথই পবাম্বাই হইকত উচঠবাে বকন্দাবে েচেয়াচি। ভট্টািাযথ 

মহাশয়কে বচলকবন, ো্া৩০ অথবা আমাে গুরুভাইগণ আমাে সংেকল্প বাধ্া চদকবন, 

তাহাে চেিুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ো্া্ীে পতা আমাে প্রচত অগাধ্ ভালবাসা। 

  

এেটা েথা—পিচটে উত্তেচট চমথযা বচলয়া প্রমাচণত হইয়াকি। আচম পবশ ভাল আচি। দু-

এে সপ্তাকহে মকধ্যই আচম পবাম্বাই েওনা হইকতচি।  

  

পসই সবথশুভচবধ্াতা আপনাকদে সেকলে ঐচহে ও পােচত্রে মঙ্গল চবধ্ান েরুন, ইহাই 

সচেদানকন্দে চনেন্তে প্রাথথনা। 

  

পুঃ—আচম ্গকমাহনকে আপনাে নমস্কাে ্ানাইয়াচি। চতচনও আমাকে বচলকতকিন, 

আপনাকে তাৌঁহাে প্রচতনমস্কাে ্ানাইকত। 

  

৬২* 

  

[শ্রীযুক্ত বালা্ী োওকে চলচিত] 
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১৮৯৩ 

  

চপ্রয় বালা্ী, 

‘আমো মাতৃগভথ হইকত ভূচমষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহকলাে হইকত চবদায় হইবাে সময় 

যাইও উলঙ্গ অবস্থায়; প্রভু চদয়াচিকলন, চতচনই আবাে গ্রহণ েচেকলন; প্রভুে নাম ধ্নয 

হউে!’ যিন পসই প্রািীন য়াুলদী-বংশসম্ভূত মহাত্মা—মনুকষযে অদৃষ্টিকক্র যতদূে দুঃি-

েষ্ট আচসকত পাকে, তাহাে িূিান্ত পভাগ েচেকতচিকলন, তিন তাৌঁহাে মুি চদয়া ঐ বাণী 

চনগথত হইয়াচিল, আে চতচন চমথযা বকলন নাই। তাৌঁহাে এই বাণীে মকধ্যই ্ীবকনে গূঢ় 

েহসয চনচহত। সমুকিে উপচেভাকগ উত্তালতেঙ্গমালা নৃতয েচেকত পাকে, প্রবল িচটো 

গ্থন েচেকত পাকে, চেন্তু উহাে গভীেতম প্রকদকশ অনন্ত চস্থেতা, অনন্ত শাচন্ত, অনন্ত 

আনন্দ চবো্মান। ‘পশাোকতথো ধ্নয, োেণ তাহাো সান্ত্বনা পাইকব’; োেণ ঐ 

মহাচবপকদে চদকন, যিন চপতামাতাে োতে ক্রন্দকন উদাসীন েোল োকলে পপষকণ 

হৃদয় চবদীণথ হইকত থাকে, যিন গভীে দুঃি ও চনোশায় পৃচথবী অন্ধোে পবাধ্ হয়, 

তিনই আমাকদে অন্তকেে িকু্ষ উ্মভীচলত হয়। যিন দুঃি চবপদ বনোকশযে ঘনান্ধোকে 

িাচেচদে একেবাকে আচ্ছন্ন্ পবাধ্ হয়, তিনই পযন পসই চনচবি অন্ধোকেে মধ্য হইকত 

হঠা  প্যাচতঃ িুচটয়া উকঠ, স্বে পযন ভাচঙয়া যায়, আে তিন আমো প্রেৃচতে মহান্ 

েহসয পসই অনন্ত সত্তাকে চদবযিকক্ষ পদচিকত থাচে। 

  

যিন ্ীবনভাে এত দুবথহ হয় পয, তাহাকত অকনে কু্ষিোয় তেী ডুবাইয়া চদকত পাকে, 

তিনই প্রচতভাবান্ বীেহৃদয় বযচক্ত পসই অনন্ত পূণথ চনতযানন্দময় সত্তামাত্রস্বরূপকে 

পদকি, পয অনন্ত পুরুষ চবচভন্ন্ পদকশ চবচভন্ন্ নাকম অচভচহত ও পূচ্ত; তিনই পয শৃ্খলল 

তাহাকে এই দুঃিময় োোয় আবদ্ধ েচেয়া োচিয়াচিল, তাহা পযন ক্ষণোকলে ্নয 

ভাচঙয়া যায়। তিন পসই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উে হইকত উেতে ভূচমকত আকোহণ 

েচেয়া পশকষ পসই প্রভুে চসংহাসকন সমীপবতথী হয়, ‘পযিাকন অতযািােীে উ পীিন সহয 

েচেকত হয় না, পযিাকন পচেশ্রান্ত বযচক্ত চবশ্রাম লাভ েকে।’  
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ভ্রাতঃ! চদবাোত্র তাৌঁহাে চনেট প্রাথথনা েচেকত ভুচলও না; চদবাোত্র বচলকত ভুচলও না, 

‘পতামাে ইচ্ছা পূণথ হউে।’  

  

‘পেন’ প্রকশ্ন আমাকদে নাই অচধ্োে।  

ো্ েে, েকে মে—এই হয় সাে॥  

  

পহ প্রকভা! পতামাে নাম—পতামাে পচবত্র নাম ধ্নয হউে এবং পতামাে ইচ্ছা পূণথ হউে। 

পহ প্রকভা! আমো ্াচন পয, আমাচদগকে পতামাে ইচ্ছাে অধ্ীকন িচলকত হইকব—্াচন 

প্রকভা, মাকয়ে হাকতই মাে িাইকতচি; চেন্তু মন বুচিকলও প্রাণ পয বুকি না! পহ পপ্রমময় 

চপতঃ! তুচম পয এোন্ত আত্মসমপথণ চশক্ষা চদকতি, হৃদকয়ে জ্বালা পতা তাহা েচেকত 

চদকতকি না। 

  

পহ প্রকভা! তুচম পতামাে িকক্ষে সমকক্ষ পতামাে সব আত্মীয়স্ব্নকে মচেকত পদচিয়াচিকল 

এবং শান্তচিকত্ত বকক্ষ হোপথণ েচেয়া চনচিন্তভাকব বচসয়াচিকল; তুচম আমাচদগকে বল 

দাও। এস প্রকভা, এস পহ আিাযথিূিামচণ! তুচম আমাচদগকে চশিাইয়াি; বসচনেকে পেবল 

আজ্ঞা পালন েচেকত হইকব, তাহাে েথা েচহবাে অচধ্োে নাই। এস প্রকভা, এস পহ 

পাথথসােচথ! অ্ুথনকে তুচম পযমন এেসময় চশিাইয়াচিকল পয, পতামাে শেণ লওয়াই 

্ীবকনে সবথকশ্রষ্ঠ উকদ্দশয, পতমচন, আমাকেও চশিাও—পযন প্রািীনোকলে 

মহাপুরুষগকণে সচহত আচমও দৃঢ়তা ও শেণাগচতে সচহত বচলকত পাচে ‘ওৌঁ 

শ্রীেৃষ্ণাপথণম্তুর’। প্রভু আপনাে হৃদকয় শাচন্ত চদন, ইহাই চদবাোত্র সচেদানকন্দে প্রাথথনা । 

  

৬৩* 

  

পিতচি 

২৮ এচপ্রল, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব,২৫ 
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ইচ্ছা চিল পয, এিাকন আসাে পকথ নাচিয়াকদ আপনাে ওিাকন যাব, এবং আমাে প্রচতজ্ঞা 

পূণথ েেব। চেন্তু েকয়েচট ঘটনাকত বাধ্া পিল, তাে মকধ্য প্রধ্ান এই পয, আপচন ওিাকন 

চিকলন না—হযামকলকটে ভূচমো বাদ চদকয় ‘হযামকলট’ অচভনয় েো হাসযেে বযাপাে 

মাত্র! আে আমাে চনচিত ্ানা আকি পয, আপচন চদন-েকয়কেে মকধ্যই নাচিয়াকদ 

চিেকবন। অচধ্েন্তু আচম চদন-চবকশকেে মকধ্যই যিন পবাকম্ব যাচচ্ছ, তিন আপনাে ওিাকন 

যাওয়াটা পপচিয়া পদওয়াই উচিত মকন েেলাম। 

  

পিতচিে ো্া্ী আমায় পদিবাে ্ নয চবকশষ আগ্রহাচিত হকয়চিকলন এবং তাৌঁে প্রাইকভট 

পসকক্রটােীকে মান্দ্রাক্ পাচঠকয় চদকয়চিকলন; সুতোং আমাকে পিতচি আসকতই হল। 

চেন্তু গেম অসহয; অতএব আচম শী্রইই পালাচচ্ছ। 

  

ভাল েথা, আমাে প্রায় সেল দচক্ষণী ো্াে সকঙ্গই আলাপ হকয়কি, আে বুল ্ায়গায় 

বুল অদু্ভত দৃশযও পদকিচি। আবাে পদিা হকল পস-সব সচবকশষ বলব। আচম ্ াচন আপচন 

আমায় িুবই ভালবাকসন এবং আপনাে ওিাকন না যাওয়াে অপোধ্ পনকবন না। যা পহাে, 

চেিুচদকনে মকধ্যই আসচি। 

  

আে এে েথা। এিন চে ্ুনাগকি আপনাে োকি চসংকহে বাো আকি? ো্াে ্নয 

এেচট চে আমায় ধ্াে চদকত পাকেন? এে বদকল আপনাে পিন্দ হকল চতচন ো্পুতানাে 

পোন ্াকনায়াে আপনাকে চদকত পাকেন। 

  

পেকন েচতলাল ভাই-এে সকঙ্গ সাক্ষা  হকয়চিল। চতচন চঠে পসই সুন্দে অমাচয়ে মানুষচটই 

আকিন। আে পদওয়ান্ী সাকহব, আপনাে ্নয চে আে প্রাথথনা েেব? েরুণাময় 

্গ চপতাে এতগুচল পুত্রেনযাে পসবায় চনেত পথকে আপনাে পয পচবত্র ্ীবন সেকলে 

প্রশংসা ও সিান অ্থন েকেকি, তাে পশষভাকগ ভগবান্ আপনাে সবথস্ব পহান। ওম্ 

  

আপনাে পেহাবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 
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৬৪* 

  

পবাকম্ব 

২২ পম, ১৮৯৩ 

  

পদওয়ান্ী সাকহব, 

েকয়েচদন হয় পবাকম্ব পপ ৌঁচিয়াচি। আবাে দুই-িাে চদকনে মকধ্য এিান হইকত বাচহে হইব। 

আপনাে পয পবচনয়া বনু্ধচটে চনেট আমাে থাচেবাে স্থাকনে ্নয চলচিয়াচিকলন, 

পত্রকযাকগ চতচন ্ ানাইয়াকিন পয, পূবথ হইকতই তাৌঁহাে বাটী অচতচথ-অভযাগকত ভচতথ এবং 

ত্মভকধ্য অকনকে আবাে অসুস্থ; সুতোং আমাে ্নয স্থানসলিতুলান হওয়া পসিাকন সম্ভব 

নয়—পস্নয চতচন দুঃচিত। তকব আমো পবশ এেচট সুন্দে ও পিালা ্ায়গা পাইয়াচি। 

… পিতচিে মহাো্াে প্রাইকভট পসকক্রটােী ও আচম বতথমাকন এেত্র আচি। আমাে প্রচত 

তাৌঁহাে ভালবাসা ও সহৃদয়তাে ্নয আচম পয েত েৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রোশ েচেকত 

পাচে না। ো্পুতানাে ্ নসাধ্ােণ পয পশ্রণীে পলােকে ‘তাচ্চম সদথাে’ বচলয়া অচভচহত 

েচেয়া থাকে এবং যাৌঁহাকদে অভযথথনাে ্নয স্বয়ং ো্াকেও আসন তযাগ েচেয়া উচঠকত 

হয়, ইচন পসই সদথােকশ্রণীে পলাে। অথি ইচন এত অনািম্বে এবং এমনভাকব আমাে 

পসবা েকেন পয, আচম সময় সময় অতযন্ত লজ্জা পবাধ্ েচে। … 

  

এই বযাবহাচেে ্গকত এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘচটকত পদিা যায় পয, যাৌঁহাো িুব স কলাে 

তাৌঁহাোও নানাপ্রোে দুঃি ও েকষ্টে মকধ্য পচতত হন। ইহাে েহসয দুকজ্ঞথয় হইকত পাকে, 

চেন্তু আমাে বযচক্তগত অচভজ্ঞতা এই পয, এ ্গকতে সব চেিুই মূলতঃ স —উপকেে 

তেঙ্গমালা পয-রূপই হউে, তাহাে অন্তোকল, গভীেতম প্রকদকশ পপ্রম ও পস ন্দকযথে এে 

অনন্ত চবেৃত েে চবোচ্ত। যতক্ষণ পসই েকে আমো পপ ৌঁচিকত না পাচে, ততক্ষণই 

অশাচন্ত; চেন্তু যচদ এেবাে শাচন্তমণ্ডকল পপ ৌঁিাকনা যায়, তকব িঞ্ঝাে গ্থন ও বায়ুে ত্থন 

যতই হউে—পাষাণ-চভচত্তে উপে প্রচতচষ্ঠত গৃহ তাহাকত চেিুমাত্র েচম্পত হয় না। 
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আে আচম এ েথা সমূ্পণথরূকপ চবশ্বাস েচে পয, আপনাে নযায় পচবত্র ও চনঃস্বাথথ বযচক্ত, 

যাৌঁহাে সমগ্র ্ ীবন অপকেে েলযাণসাধ্কনই চনযুক্ত হইয়াকি, চতচন—গীতামুকি শ্রীভগবান্ 

যাহাকে ‘ব্রাহ্মী চস্থচত’ বচলয়া উকিি েচেয়াকিন—পসই দৃঢ় ভূচমকত অবশযই চস্থচত লাভ 

েচেয়াকিন। 

  

পয আঘাত আপচন পাইয়াকিন, তাহা আপনাকে তাৌঁহাে সমীপবতথী েরুে—চযচন ইহকলাকে 

এবং পেকলাকে এেমাত্র পপ্রকমে আস্পদ। আে তাহা হইকলই চতচন পয সবথোকল সব 

চেিুে চভতে অচধ্চষ্ঠত এবং যাহা চেিু আকি, যাহা চেিু হাোইয়া চগয়াকি, সব চেিু 

আপচন তাৌঁহাকতই উপলচব্ধ েরুন। 

  

আপনাে পেকহে 

চবকবোনন্দ 

  

৬৫* 

  

পিতচি 

পম, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব, 

আপচন পত্র পলিাে পূকবথ আমাে পত্র চনিয়ই পপ ৌঁিায়চন। আপনাে পত্র পকি যুগপ  হষথ 

ও চবষাদ হল। হষথ এ ্নয পয, আপনাে নযায় হৃদয়বান্ শচক্তমান্ ও পদমযথাদাশালী 

এে্কনে পেহলাকভে পস ভাগয আমাে ঘকটকি; আে চবষাদ এ ্নয পয, আমাে উকদ্দশয 

সম্বকন্ধ আপনাে আগাকগািাই ভুল ধ্ােণা হকয়কি। আপচন চবশ্বাস েরুন পয, আচম 

আপনাকে চপতাে নযায় ভালবাচস ও শ্রদ্ধা েচে এবং আপনাে ও আপনাে পচেবাকেে প্রচত 

আমাে েৃতজ্ঞতা অসীম। সতয েথা এইঃ আপনাে হয়কতা স্মেণ আকি পয, আকগ পথকেই 

আমাে চিোকগা যাবাে অচভলাষ চিল; এমন সময় মান্দ্রাক্ে পলাকেো স্বতঃপ্রবৃত্ত হকয় 

এবং মহীশূে ও োমনাকদে মহাো্াে সাহাকযয আমাকে পাঠাবাে সব েেম আকয়া্ন 

েকে পিলল। আপনাে আেও স্মেণ থােকত পাকে পয, পিতচিে ো্া ও আমাে মকধ্য 
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প্রগাঢ় পপ্রম চবদযমান। তাই েথাচ্ছকল তাৌঁকে চলকিচিলাম পয, আচম আকমচেোয় িকল 

যাচচ্ছ। এিন পিতচিে ো্া মকন েেকলন পয, যাবাে পূকবথ তাৌঁে সকঙ্গ পদিা েকে যাবই; 

আেও চবকশষ োেণ এই পয, ভগবান্ তাৌঁকে চসংহাসকনে এেচট উত্তোচধ্োেী চদয়াকিন 

এবং পস্নয এিাকন িুব আকমাদ আহ্লাদ িকলকি। অচধ্েন্তু আমাে আসা সম্বকন্ধ চনচিন্ত 

হবাে ্নয চতচন তাৌঁে প্রাইকভট পসকক্রটােীকে অত দূে মান্দ্রাক্ পাচঠকয় চদকয়চিকলন। 

আসকত আমাকে হতই। ইকতামকধ্য নাচিয়াকদ আপনাে ভাইকে পটচলগ্রাম েকে ্ানকত 

িাইলাম পয, আপচন পসিাকন আকিন চে না; চেন্তু দুভথাগযক্রকম উত্তে পপলাম না। এচদকে 

পবিাো প্রাইকভট পসকক্রটােীে মান্দ্রা্ যাতায়াকত িুবই েষ্ট হকয়চিল, আে তাে ন্ে 

চিল শুধু্ এেটা চ্চনকষে চদকে—্লসাে আকগ আমো পিতচি না পপ ৌঁিাকল ো্া িুব 

দুঃচিত হকবন; তাই পস তিচন ্য়পুকেে চটকেট চেকন পিকল। পকথ েচতলাকলে সকঙ্গ 

আমাকদে পদিা হয় এবং চতচন আমাকে ্ানাকলন পয, আমাে পটচলগ্রাম পপ ৌঁকিচিল, 

যথাোকল উত্তেও পদওয়া হকয়চিল, আে শ্রীযুক্ত চবহােীদাস আমাে ্নয প্রতীক্ষা 

েেচিকলন। এিন আপচনই চবিাে েরুন; োেণ এ যাব  আপচন সবথদা সুচবিাে েোকেই 

চনক্ে েতথবযরূকপ গ্রহণ েকেকিন। আচম এ চবষকয় েী েেকত পােতাম, আে েী েো 

উচিত চিল? আচম পকথ পনকম পিকল পিতচিে উ সকব যথাসমকয় পযাগ চদকত পােতাম 

না এবং আমাে উকদ্দশয সম্বকন্ধ ভুল ধ্ােণাে সৃচষ্ট হত। চেন্তু আচম আপনাে ও আপনাে 

ভাকয়ে ভালবাসা ্াচন; তা-িািা আমাে এও ্ানা চিল পয, চিোকগা যাবাে পকথ 

আমাকে চদন েকয়কেে মকধ্যই পবাকম্ব পযকত হকব। পভকবচিলাম পয, আপনাে ওিাকন 

যাওয়াটা আমাে পিোে পকথে ্ নয মুলতবী পেকি পদওয়াই উত্তম হকব। আপচন পয মকন 

েেকিন আপনাে ভাইো আমাে পদিাকশানা না েোয় আচম অপমাচনত হকয়চি—এটা 

আপনাে এেটা অচভনব আচবষ্কাে বকট! আচম পতা এ েথা স্বকেও ভাচবচন; অথবা আপচন 

হয়কতা মানুকষে মকনে েথা ্ানাে চবদযা চশকি পিকলকিন—ভগবান্ ্াকনন! ঠাট্টা পিকি 

চদকলও পদওয়ান্ী সাকহব, আমাে পে তুেপোয়ণতা ও দুষ্টাচম আকগে মতই আকি; চেন্তু 

আপনাকে আচম চঠে বলচি পয, ্ুনাগকি আমায় পযরূপ পদকিচিকলন আচম এিনও পসই 

সেল বালেই আচি এবং আপনাে প্রচত আমাে ভালবাসাও পূবথব ই আকি—বেং শতগুণ 
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বচধ্থত হকয়কি; োেণ আপনাে ও দচক্ষণকদকশে প্রায় সেল পদওয়াকনে মকধ্য মকন মকন 

তুলনা েোে সুকযাগ আচম পপকয়চি এবং ভগবান্ ্াকনন, আচম দচক্ষণকদকশে প্রকতযে 

ো্দেবাকে শতমুকি আপনাে চেরূপ প্রশংসা েকেচি। অবশয আচম ্াচন পয, আপনাে 

সদ ্গুণোচশ ধ্ােণা েেকত আচম অচত অকযাগয। একতও যচদ বযাপােটাে যকথষ্ট বযািযা না 

হকয় থাকে, তকব আপনাকে অনুনয় েেচি পয, আপচন আমাকে চপতাে নযায় ক্ষমা েরুন; 

আচম আপনাে নযায় উপোেীে প্রচত েিনও অেৃতজ্ঞ হকয়চি—এই ধ্ােণাে েবকল পকি 

আচম পযন উ পীচিত না হই। ইচত 

  

ভবদীয় 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—আপনাে ভাকয়ে মকন পয ভ্রান্ত ধ্ােণা ্ক্মভকি, তা দূে েেবাে ভাে আপনাে ওপে 

চদচচ্ছ। আচম যচদ স্বয়ং শয়তানও হই, তবু তাৌঁকদে দয়া ও আমাে প্রচত বুল প্রোে 

উপোকেে েথা আচম ভুলকত পাচে না। 

  

অপে পয দু্ন স্বামী্ী গতবাকে ্ুনাগকি আপনাে চনেট চগকয়চিকলন, তাৌঁকদে সম্বকন্ধ 

বক্তবয এই পয, তাৌঁো আমাে গুরুভাই এবং তাৌঁকদে এে্ন আমাকদে পনতা। তাৌঁকদে সকঙ্গ 

চতন ব সে পকে পদিা হয় এবং আমো সেকল আবু পযথন্ত এেসকঙ্গ একস ওিাকনই ওৌঁকদে 

পিকি একসচি। আপনাে অচভলাষ হকল পবাকম্ব যাবাে পকথ আচম তাৌঁকদে নাচিয়াকদ চনকয় 

পযকত পাচে। ভগবান্ আপনাে ও আপনাে পচেবাকেে সেকলে মঙ্গল েরুন।  

  

চব 

  

৬৬ 

  

[শ্রীমতী ইন্দুমতী চমত্রকে চলচিত] 

  

পবাকম্ব 
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২৪ পম, ১৮৯৩ 

  

েলযাণীয়াসু, 

মা, পতামাে ও হচেপদ বাবা্ীে পত্র পাইয়া পেম আহ্লাচদত হইলাম। সবথদা পত্র চলচিকত 

পাচে নাই বচলয়া দুঃচিত হইও না। সবথদা শ্রীহচেে চনেট পতামাকদে েলযাণ প্রাথথনা 

েচেকতচি। পবলগাৌঁওকয় এক্ষকণ যাইকত পাচে না, োেণ ৩১ তাচেকি এিান হইকত 

আকমচেোয় েওনা হইবাে সেল বকন্দাবে হইয়া চগয়াকি। আকমচেো ও ইওকোপ 

পচেভ্রমণ েচেয়া আচসয়া প্রভুে ইচ্ছায় পুনোয় পতামাকদে দশথন েচেব। সবথদা শ্রীেৃকষ্ণ 

আত্মসমপথণ েচেকব। সবথদা মকন োচিকব পয, প্রভুে হকে আমো পুত্তচলোমাত্র। সবথদা 

পচবত্র থাচেকব। োয়মকনাবাকেযও পযন অপচবত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পকোপোে 

েচেকত পিষ্টা েচেকব। মকন োচিও, োয়মকনাবাকেয পচতকসবা েো ত্রেরীকলাকেে প্রধ্ান ধ্মথ। 

চনতয যথাশচক্ত গীতাপাঠ েচেও। তুচম ইন্দুমতী ‘দাসী’ পেন চলচিয়াি? ব্রাহ্মণ ও ক্ষচত্রয় 

‘পদব’ ও ‘পদবী’ চলচিকব, ববশয ও শূকিো ‘দাস’ ও ‘দাসী’ চলচিকব। অচপি ্ াচত ইতযাচদ 

আধু্চনে ব্রাহ্মণ-মহাত্মাো েচেয়াকিন। পে োহাে দাস? সেকলই হচেে দাস, অতএব 

আপনাপন পগাত্রনাম অথথা  পচতে নাকমে পশষভাগ বলা উচিত, এই প্রািীন ববচদে প্রথা, 

যথা—ইন্দুমতী চমত্র ইতযাচদ। আে চে চলচিব মা, সবথদা ্াচনকব পয, আচম চনেন্তে 

পতামাকদে েলযাণ প্রাথথনা েচেকতচি। প্রভুে চনেট প্রাথথনা েচে, তুচম শী্রইই পুত্রবতী হও। 

আকমচেো হইকত পসিানোে আিযথচববেণপূণথ পত্র আচম মকধ্য মকধ্য পতামায় চলচিব। 

এক্ষকণ আচম পবাকম্বকত আচি। ৩১ তাচেি পযথন্ত থাচেব। পিতচি মহাো্াে প্রাইকভট 

পসকক্রটােী আমায় ্াহাক্ তুচলয়া চদকত আচসয়াকিন। চেমচধ্েচমচত— 

  

আশীবথাদে 

সচেদানন্দ 

  

৬৭* 

  

ওচেকয়োল পহাকটল 
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ইকয়াকোহামা 

১০ ্ুলাই, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় আলাচসঙ্গা, বালা্ী, চ্. চ্. ও অনযানয মান্দ্রা্ী বনু্ধগণ, 

আমাে গচতচবচধ্ সম্বকন্ধ পতামাকদে সবথদা িবে পদওয়া আমাে উচিত চিল, আচম তা 

েচেচন, পস্নয আমায় ক্ষমা েেকব। এরূপ দীঘথ ভ্রমকণ প্রতযহই চবকশষ বযে হকয় থােকত 

হয়। চবকশষতঃ আমাে পতা েিনও নানা চ্চনষপত্র সকঙ্গ চনকয় পঘাো অভযাস চিল না। 

এিন এই সব যা সকঙ্গ চনকত হকয়কি, তাে তত্ত্বাবধ্াকনই আমাে সব শচক্ত িেি হকচ্ছ। 

বােচবে, এ এে চবষম িঞ্ঝাট! 

  

বম্বাই পিকি এে সপ্তাকহে মকধ্য েলকম্বা পপ ৌঁিলাম। ্াহা্ প্রায় সাোচদন বন্দকে চিল। 

এই সুকযাগ আচম পনকম শহে পদিকত পগলাম। গািী েকে েলকম্বাে োো চদকয় িলকত 

লাগলাম। পসিানোে পেবল বুদ্ধ-ভগবাকনে মচন্দেচটে েথা আমাে স্মেণ আকি; তথায় 

বুদ্ধকদকবে এে বৃহ  পচেচনবথাণ-মূচতথ শয়ান অবস্থায় েকয়কি। মচন্দকেে পুকোচহতগকণে 

সচহত আলাপ েেকত পিষ্টা েেলাম, চেন্তু তাৌঁো চসংহলী ভাষা চভন্ন্ অনয পোন ভাষা 

্াকনন না বকল আমাকে আলাকপে পিষ্টা তযাগ েেকত হল। ওিান পথকে প্রায় ৮০ মাইল 

দূকে চসংহকলে মধ্যকদকশ অবচস্থত োচণ্ড শহে চসংহলী পব দ্ধধ্কমথে পেন্দ্র, চেন্তু আমাে 

পসিাকন যাবাে সময় চিল না। এিানোে গৃহস্থ পব দ্ধগণ—চে পুরুষ চে ত্রেরী—সেকলই 

ম সযমাংস-কভা্ী, পেবল পুকোচহতগণ চনোচমষাশী। চসংহলীকদে পচেচ্ছদ ও পিহাো 

পতামাকদে মান্দ্রা্ীকদেই মত। তাকদে ভাষা সম্বকন্ধ আচম চেিুই ্াচন না; তকব উোেণ 

শুকন পবাধ্ হয়, উহা পতামাকদে তাচমকলে অনুরূপ। 

  

পকে ্াহা্ চপনাকঙ লাগল; উহা মালয় উপদ্বীকপ সমুকিে উপকে এেচট কু্ষি ভূচমিণ্ড 

মাত্র। উহা িুব কু্ষি শহে বকট, চেন্তু অনযানয সুচনচমথত নগেীে নযায় িুব পচেষ্কাে-িচেষ্কাে। 

মালয়বাচসগণ সবই মুসলমান। প্রািীনোকল এো চিল সওদাগচে ্াহা্সমূকহে চবকশষ 

ভীচতে োেণ—চবিযাত ্লদসুয। চেন্তু এিনোে বুরু্ওয়ালা যুদ্ধ্াহাক্ে প্রোণ্ড 

োমাকনে পিাকট মালয়বাচসগণ অকপক্ষােৃত েম হাঙ্গামাে ো্ েেকত বাধ্য হকয়কি। 
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চপনাং পথকে চসঙ্গাপুে িললাম। পকথ দূে হকত উেবশল-সমচিত সুমাত্রা পদিকত পপলাম; 

আে োকপ্তন আমাকে প্রািীনোকল ্লদসুযগকণে েকয়েচট আডা া অঙু্গচল চনকদথশ েকে 

পদিাকত লাগকলন। চসঙ্গাপুে প্রণালী-উপচনকবকশে (Straits Settlement) ো্ধ্ানী। 

এিাকন এেচট সুন্দে উচদ্ভদ্-উদযান আকি, তথায় অকনে ্াতীয় ভাল ভাল ‘পাম’ 

সংগৃহীত। ‘ভ্রমণোেীে পাম’  ( Traveller’s Palm) নামে সুন্দে তালবৃন্তব  পাম এিাকন 

অপযথাপ্ত ্্মভায়, আে ‘রুচটিল’  ( bread fruits) বৃক্ষ পতা এিাকন সবথত্র। মান্দ্রাক্ পযমন 

আম অপযথাপ্ত, এিাকন পতমন চবিযাত মযাকঙ্গাচষ্টন অপযথাপ্ত, তকব আকমে সকঙ্গ আে চেকসে 

তুলনা হকত পাকে? এিানোে পলাকে মান্দ্রা্ীকদে অকধ্থে োকলাও হকব না, যচদও এ 

স্থান মান্দ্রা্ অকপক্ষা চবষুবকেিাে চনেটবতথী। এিাকন এেচট সুন্দে যাদুঘেও (Museum) 

আকি। এিাকন পানকদাষ ও লাম্পটয পবশী মাত্রায় চবো্মান, এটাই এিানোে 

ইওকোপীয় ঔপচনকবচশেগকণে পযন প্রথম েতথবয। আে প্রকতযে বন্দকেই ্াহাক্ে প্রায় 

অকধ্থে নাচবে পনকম এরূপ স্থাকনে অকিষণ েকে, পযিাকন সুো ও সঙ্গীকতে প্রভাকব নেে 

ো্ত্ব েকে। থাে পস েথা। 

  

তােপে হংেং। চসঙ্গাপুে মালয় উপদ্বীকপে অন্তগথত হকলও পসিান পথকেই মকন হয় পযন 

িীকন একসচি—িীকনে ভাব পসিাকন এতই প্রবল। সেল ম্ুকেে ো্, সেল বযবসা-

বাচণ্য পবাধ্ হয় তাকদেই হাকত। আে হংেং পতা িাৌঁচট িীন; যাই ্ াহা্ চেনাোয় পনাঙে 

েকে, অমচন শত শত িীকন পন ো একস ডাঙায় চনকয় যাবাে ্নয পতামায় চঘকে পিলকব। 

এই পন োগুকলা এেটু নূতন েেকমে—প্রকতযেচটকত দুচট েকে হাল। মাচিো সপচেবাকে 

পন োকতই বাস েকে। প্রায়ই পদিা যায়, মাচিো ত্রেরীই হাকল বকস থাকে, এেচট হাল দু 

হাত চদকয় ও অপে হাল এে পা চদকয় িালায়। আে পদিা যায় পয, শতেো নব্বই ্কনে 

চপকঠ এেচট েচি পিকল এরূপভাকব এেচট থচলে মত চ্চনষ চদকয় বাৌঁধ্া থাকে, যাকত পস 

হাত-পা অনায়াকস পিলাকত পাকে। িীকন-কিাো পেমন মাকয়ে চপকঠ সমূ্পণথ শান্তভাকব 

িুকল আকি, আে ওচদকে মা—েিনও তাৌঁে সব শচক্ত প্রকয়াগ েকে পন ো িালাকচ্ছন, 

েিনও ভােী ভােী পবািা পঠলকিন, অথবা অদু্ভত ত পেতাে সকঙ্গ এে পন ো পথকে 
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অপে পন োয় লাচিকয় যাকচ্ছন—এ এে বি ম্াে দৃশয! আে এত পন ো ও ষ্টীম-লি 

ভীি েকে ক্রমাগত আসকি যাকচ্ছ পয, প্রচতমুহূকতথ িীকন-কিাোে চটচে-সকমত পিাট 

মাথাচট একেবাকে গুৌঁকিা হকয় যাবাে সম্ভাবনা েকয়কি; পিাোে চেন্তু পস চদকে পিয়ালই 

পনই। তাে পকক্ষ এই মহাবযে েমথ্ীবকনে পোন আেষথণ নাই। তাে পাগকলে মত বযে 

মা মাকি মাকি তাকে দু-এে িানা িাকলে চপকঠ চদকচ্ছন, পস ততক্ষণ তাে গঠনতি 

( anatomy) প্কনই সন্তুষ্ট। 
  

িীকন-কিাো এেচট েীচতমত দাশথচনে। যিন ভােতীয় চশশু হামাগুচি চদকতও অক্ষম, 

এমন বয়কস পস চস্থেভাকব ো্ েেকত যায়। পস চবকশষরূকপই প্রকয়া্নীয়তাে দশথন 

চশকিকি। িীন ও ভােতবাসী পয ‘মচমকত’ পচেণতপ্রায় এে প্রাণহীন সভযতাে েকে আটকে 

পকিকি, অচত দাচেিযই তাে অনযতম োেণ। সাধ্ােণ চহন্দু বা িীনবাসীে পকক্ষ তাে 

প্রাতযচহে অভাব এতই ভয়ানে পয, তাকে আে চেিু ভাববাে অবসে পদয় না। 

  

হংেং অচত সুন্দে শহে—পাহাকিে  ালুে উপে চনচমথত; পাহাকিে উপকেও অকনে 

বিকলাে বাস েকে; ইহা শহে অকপক্ষা অকনে ঠাণ্ডা। পাহাকিে উপকে প্রায় িািাভাকব 

োম-লাইন চগকয়কি; তাকেে দচিে সংকযাকগ এবং বাষ্পীয় বকল োমগুচল উপকে পটকন 

চনকয় যাওয়া হয়। 

  

আমো হংেকঙ চতন চদন চিলাম। পসিাকন পথকে েযােন পদিকত চগকয়চিলাম, হংেং 

পথকে এেচট নদী ধ্কে ৮০ মাইল উচ্কয় েযােকন পযকত হয়। নদীচট এত িওিা পয, িুব 

বি বি ্াহা্ পযথন্ত পযকত পাকে। অকনেগুকলা িীকন ্াহা্ হংেং ও েযােকনে মকধ্য 

যাতায়াত েকে। আমো চবকেকল এেিাচন ্াহাক্ িকি পেচদন প্রাকত েযােকন 

পপ ৌঁিলাম। প্রাকণে স্ফূচতথ ও েমথবযেতা চমকল এিাকন চে হইিই! পন োে ভীিই বা চে! 

্ল পযন পিকয় পিকলকি! এ শুধু্ মাল ও যাত্রী চনকয় যাবাে পন ো নয়, হা্াে হা্াে 

পন ো েকয়কি গৃকহে মত বাকসাপকযাগী। তাকদে মকধ্য অকনেগুকলা অচত সুন্দে, অচত 

বৃহ । বােচবে পসগুকলা দুতলা পততলা বািীে মত, িাচেচদকে বাোণ্ডা েকয়কি, মকধ্য চদকয় 

োো পগকি; চেন্তু সব ্কল ভাসকি!! 
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আমো পযিাকন নামলাম, পসই ্ায়গাটুেু িীন গভণথকমে ববকদচশেকদে বাস েেবাে 

্নয চদকয়কিন; এে িতুচদথকে, নদীে উভয় পাকশ্বথ অকনে মাইল ্ুকি এই বৃহ  শহে 

অবচস্থত—এিাকন অগচণত মানুষ বাস েেকি, ্ীবন-সংগ্রাকম এে্ন আে এে্নকে 

পঠকল পিকল িকলকি—প্রাণপকণ ্ীবন-সংগ্রাকম ্য়ী হবাে পিষ্টা েেকি। মহা েলেব—

মহা বযেতা! চেন্তু এিানোে অচধ্বাচসসংিযা যতই পহাে, এিানোে েমথপ্রবণতা যতই 

পহাে, এে মত ময়লা শহে আচম পদচিচন। তকব ভােতবকষথে পোন শহেকে পয চহকসকব 

আব্থনাপূণথ বকল, পস চহকসকব বলচি না, িীকনো পতা এতটুেু ময়লা পযথন্ত বৃথা নষ্ট হকত 

পদয় না; িীকনকদে গা পথকে পয চবষম দুগথন্ধ পবকোয়, তাে েথাই বলচি, তাো পযন ব্রত 

চনকয়কি, েিনও োন েেকব না। 

  

প্রকতযে বািীিাচন এে এেিাচন পদাোন—পলাকেো উপোতলায় বাস েকে। োোগুকলা 

এত সরু পয, িলকত পগকলই দুধ্াকেে পদাোন পযন গাকয় লাকগ। দশ পা িলকত না িলকত 

মাংকসে পদাোন পদিকত পাকব; এমন পদাোনও আকি, পযিাকন েুেুে-কবিাকলে মাংস 

চবক্রয় হয়। অবশয িুব গেীকবোই েুেুে-কবিাল িায়। 

  

আযথাবতথচনবাচসনী চহন্দু মচহলাকদে পযমন পদথা আকি, তাকদে পযমন পেউ েিনও পদিকত 

পায় না, িীনা মচহলাকদেও তদ্রূপ। অবশয শ্রম্ীবী ত্রেরীকলাকেো পলাকেে সামকন পবকোয়। 

একদে মকধ্যও পদিা যায়, এে এেচট ত্রেরীকলাকেে পা পতামাকদে পিাট পিাোে পাকয়ে 

পিকয় পিাট; তাো পহৌঁকট পবিাকচ্ছ চঠে বলা যায় না. িুৌঁচিকয় িুৌঁচিকয় থপ থপ েকে িলকি। 

  

আচম েতেগুচল িীকন মচন্দে পদিকত পগলাম। েযােকন পয সবথাকপক্ষা বৃহ  মচন্দেচট 

আকি, তা প্রথম পব দ্ধ সম্রাট্ এবং সবথপ্রথম ৫০০ ্ন পব দ্ধধ্মথাবলম্বীে স্মেণাকথথ 

উ সগথীেৃত। অবশয স্বয়ং বুদ্ধকদব প্রধ্ান মূচতথ; তাৌঁে নীকিই সম্রাট্ বকসকিন, আে দুধ্াকে 

চশষযগকণে মূচতথ—সব মূচতথগুচলই োকঠ সুন্দেরূকপ পিাচদত। 

  

েযােন হকত আচম হংেকঙ চিেলাম। পসিান পথকে ্াপাকন পগলাম। নাগাসাচে বন্দকে 

প্রথকমই চেিুক্ষকণে ্নয আমাকদে ্াহা্ লাগল। আমো েকয়ে ঘোে ্নয ্াহা্ 
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পথকে পনকম শহকেে মকধ্য গািী েকে পবিালাম। িীকনে সচহত চে প্রকভদ! পৃচথবীে মকধ্য 

যত পচেষ্কাে ্াত আকি, ্াপানীো তাকদে অনযতম। একদে সবই পেমন পচেষ্কাে! 

োোগুকলা প্রায় সবই িওিা চসকধ্ ও বোবে সমানভাকব বাৌঁধ্াকনা। িাৌঁিাে মত একদে 

পিাট পিাট চদচবয বািীগুকলা, প্রায় প্রচত শহে ও পিীে পিাকত অবচস্থত চিিগাকি  াো 

চিেহচে  পিাট পিাট পাহািগুকলা, পবৌঁকট সুন্দেোয় অদু্ভত-কবশধ্ােী ্ াপ, তাকদে প্রকতযে 

িালিলন অঙ্গভঙ্গী হাবভাব—সবই িচবে মত। ্াপান ‘পস ন্দযথভূচম’। প্রায় প্রকতযে বািীে 

পপিকন এে-এেিাচন বাগান আকি—তা ্াপানী িযাশকন কু্ষি কু্ষি গুমতৃতৃণাচ্ছাচদত 

ভূচমিণ্ড, পিাট পিাট েৃচত্রম ্লপ্রণালী এবং পাথকেে সাৌঁকো চদকয় ভালরূকপ সা্ান। 

  

নাগাসাচে পথকে পোচব পগলাম। পোচব চগকয় ্াহা্ পিকি চদলাম, স্থলপকথ 

ইকয়াকোহামায় এলাম—্াপাকনে মধ্যবতথী প্রকদশসমূহ পদিবাে ্নয। আচম ্াপাকনে 

মধ্যপ্রকদকশ চতনচট বি বি শহে পদকিচি। ওসাো—এিাকন নানা চশল্পিবয প্র্তুরত হয়; 

চেকয়াটা—প্রািীন ো্ধ্ানী; পটাচেও—বতথমান ো্ধ্ানী; পটাচেও েচলোতাে প্রায় চদ্বগুণ 

হকব। পলােসংিযাও প্রায় েচলোতাে চদ্বগুণ। 

  

িািপত্র িািা চবকদশীকে ্াপাকনে চভতকে ভ্রমণ েেকত পদয় না।  

  

পদকি পবাধ্ হয়—্াপানীো বতথমানোকল চে প্রকয়া্ন, তা বুকিকি; তাো সমূ্পণথরূকপ 

্াগচেত হকয়কি। ওকদে সমূ্পণথরূকপ চশচক্ষত ও সুচনয়চিত স্থল-বসনয আকি। ওকদে পয 

োমান আকি, তা ওকদেই এে্ন েমথিােী আচবষ্কাে েকেকিন। সেকলই বকল, উহা পোন 

্াচতে োমাকনে পিকয় েম নয়। আে তাো তাকদে পন বলও ক্রমাগত বৃচদ্ধ েেকি। আচম 

এে্ন ্াপানী স্থপচত-চনচমথত প্রায় এে মাইল লম্বা সেচট সুিঙ্গ ( tunnel) পদকিচি। 
  

একদে পদশলাই-এে োেিানা এেটা পদিবাে চ্চনষ। একদে পয-কোন চ্চনকষে অভাব, 

তাই চনক্ে পদকশ েেবাে পিষ্টা েেকি। ্াপানীকদে চনক্কদে এেচট ষ্টীমাে লাইকনে 

্াহা্ িীন ও ্ াপাকনে মকধ্য যাতায়াত েকে; আে এো শী্রইই পবাম্বাই ও ইকয়াকোহামাে 

মকধ্য ্াহা্ িালাকব, মতলব েেকি। 
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আচম একদে অকনেগুচল মচন্দে পদিলাম। প্রকতযে মচন্দে েতেগুচল সংস্কৃত মি প্রািীন 

বাঙলা অক্ষকে পলিা আকি। মচন্দকে পুকোচহতকদে মকধ্য অল্প েকয়ে্ন সংস্কৃত পবাকি। 

চেন্তু এো পবশ বুচদ্ধমান্। বতথমানোকল সবথত্রই পয এেটা উন্ন্চতে ্নয প্রবল তৃষ্ণা পদিা 

যায়, তা পুকোচহতকদে মকধ্যও প্রকবশ েকেকি। ্ াপানীকদে সম্বকন্ধ আমাে মকন েত েথা 

উচদত হকচ্ছ, তা এেটা সংচক্ষপ্ত চিচঠে মকধ্য প্রোশ েকে বলকত পাচে না। তকব এইটুেু 

বলকত পাচে পয, আমাকদে পদকশে যুবকেো দকল দকল প্রচত ব সে িীন ও ্ াপাকন যাে। 

্াপাকন যাওয়া আবাে চবকশষ দেোে; ্াপানীকদে োকি ভােত এিনও সবথপ্রোে উে 

ও মহ  পদাকথথে স্বেো্যস্বরূপ। 

  

আে পতামো চে েেি? সাো ্ ীবন পেবল বাক্ বেি। এস, একদে পদকি যাও, তােপে 

যাও—চগকয় লজ্জায় মুি লুোও পগ। ভােকতে পযন ্ো্ীণথ অবস্থা হকয় ভীমেচত ধ্েকি! 

পতামো—পদশ পিকি বাইকে পগকল পতামাকদে ্ াত যায়!! এই হা্াে বিকেে ক্রমবধ্থমান 

্মাট েুসংস্কাকেে পবািা ঘাকি চনকয় বকস আি, হা্াে বিে ধ্কে িাদযািাকদযে 

শুদ্ধাশুদ্ধতা চবিাে েকে শচক্তক্ষয় েেি! পপ কোচহতযরূপ আহািচেে গভীে ঘূচণথকত 

ঘুেপাে িাচ্ছ! শত শত যুকগে অচবোম সামাচ্ে অতযািাকে পতামাকদে সব মনুষযত্বটা 

একেবাকে নষ্ট হকয় পগকি—পতামো েী বল পদচি? আে পতামো এিন েেিই বা চে? 

আহািে, পতামো বই হাকত েকে সমুকিে ধ্াকে পায়িাচে েেি! ইওকোপীয় মচেস্কপ্রসূত 

পোন তকত্ত্বে এে েণামাত্র—তাও িাৌঁচট চ্চনষ নয়—পসই চিন্তাে বদহ্ম িাচনেটা 

ক্রমাগত আওিাচ্ছ, আে পতামাকদে প্রাণমন পসই ৩০৲ টাোে পেোচনচগচেে চদকে পকি 

েকয়কি; না হয় িুব প্াে এেটা দুষ্ট উচেল হবাে মতলব েেি। ইহাই ভােতীয় 

যুবেগকণে সকবথাে আোঙ্ক্ষা। আবাে প্রকতযে িাকত্রে আকশপাকশ এেপাল পিকল—তাৌঁে 

বংশধ্েগণ—‘বাবা, িাবাে দাও, িাবাে দাও’ েকে উে িী োে তুকলকি!! বচল, সমুকি 

চে ্কলে অভাব হকয়কি পয, পতামাকদে বই, গাউন, চবশ্বচবদযালকয়ে চডকপ্লামা প্রভৃচত 

সকমত পতামাকদে ডুচবকয় পিলকত পাকে না? 
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এস, মানুষ হও। প্রথকম দুষ্ট পুরুতগুকলাকে দূে েকে দাও। োেণ এই মচেষ্কহীন 

পলােগুকলা েিনও শুধ্কোকব না। তাকদে হৃদকয়ে েিনও প্রসাে হকব না। শত শত 

শতাব্দীে েুসংস্কাে ও অতযািাকেে িকল তাকদে উদ্ভব; আকগ তাকদে চনমূথল েে। এস, 

মানুষ হও। চনক্কদে সংেীণথ গতথ পথকে পবচেকয় একস বাইকে চগকয় পদি, সব ্াচত 

পেমন উন্ন্চতে পকথ িকলকি। পতামো চে মানুষকে ভালবাকসা? পতামো চে পদশকে 

ভালবাকসা? তা হকল এস, আমো ভাল হবাে ্ নয—উন্ন্ত হবাে ্ নয প্রাণপকণ পিষ্টা েচে। 

পপিকন পিও না—অচত চপ্রয় আত্মীয়স্ব্ন োৌঁদুে; পপিকন পিও না, সামকন এচগকয় যাও। 

  

ভােতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবে বচল িান। মকন পেকিা—মানুষ িাই, পশু নয়। প্রভু 

পতামাকদে এই বাৌঁধ্াধ্ো সভযতা ভাঙবাে ্নয ইংকে্ গভণথকমেকে পপ্রেণ েকেকিন, 

আে মান্দ্রাক্ে পলােই ইংকে্কদে ভােকত বসবাে প্রধ্ান সহায় হয়। এিন চ্জ্ঞাসা 

েচে, সমাক্ে এই নূতন অবস্থা আনবাে ্ নয সবথান্তঃেেকণ প্রাণপণ যত্ন েেকব, মান্দ্রা্ 

এমন েতেগুচল চনঃস্বাথথ যুবে চদকত চে প্র্তুরত—যাো দচেকিে প্রচত সহানুভূচতসম্পন্ন্ 

হকব, তাকদে কু্ষধ্াতথমুকি অন্ন্ দান েেকব, সবথসাধ্ােকণে মকধ্য চশক্ষাচবোে েেকব, আে 

পতামাকদে পূবথপুরুষগকণে অতযািাে যাো পশুপদবীকত উপনীত হকয়কি, তাকদে মানুষ 

েেবাে ্নয আমেণ পিষ্টা েেকব? 

  

… েুে পোম্পানী, চিোকগা—এই চঠোনায় আমাকে পত্র চলিকব। 

  

পতামাকদে 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—ধ্ীে, চনেব্ধ অথি দৃঢ়ভাকব ো্ েেকত হকব। িবকেে োগক্ ুল্ুে েো নয়। 

সবথদা মকন োিকব, নামযশ আমাকদে উকদ্দশয নয়।  

  

চব 

  

৬৮* 
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চব্রচ্ পমকডা্ 

পমটোি, মাসািুকসটস 

২০ পসকেম্বে, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় আলাচসঙ্গা, 

োল পতামাে পত্র পাইলাম। তুচম পবাধ্ হয় এত চদকন ্াপান হইকত [কলিা] আমাে পত্র 

পাইয়াি। ্াপান হইকত আচম বলিতুবকে৩১ ( Vancouver) পপ ৌঁচিলাম। প্রশান্ত মহাসাগকেে 

উত্তোংশ চদয়া আমাকে যাইকত হইয়াচিল। িুব শীত চিল। গেম োপকিে অভাকব বি 

েষ্ট পাইকত হইয়াচিল। যাহা হউে, পোনরূকপ বলিতুবকে পপ ৌঁচিয়া তথা হইকত োনাডা চদয়া 

চিোকগায় পপ ৌঁচিলাম। তথায় আন্দা্ বাে চদন েচহলাম। এিাকন প্রায় প্রচতচদনই পমলা 

পদচিকত যাইতাম। পস এে চবোট বযাপাে। অন্ততঃ দশ চদন না ঘুচেকল সমুদয় পদিা 

অসম্ভব। বেদা োও পয মচহলাচটে সকঙ্গ আমাে আলাপ েোইয়া চদয়াচিকলন, চতচন ও 

তাৌঁহাে স্বামী চিোকগা সমাক্ে মহা গণামানয বযচক্ত। তাৌঁহাো আমাে প্রচত িুব সদ্বযবহাে 

েচেয়াচিকলন। চেন্তু এিানোে পলাকে চবকদশীকে িুব যত্ন েচেয়া থাকে, পেবল অপেকে 

তামাসা পদিাইবাে ্নয; অথথসাহাযয েচেবাে সময় প্রায় সেকলই হাত গুটাইয়া লয়। 

এবাে এিাকন বি দুবথ সে, বযবসাকয় সেকলেই ক্ষচত হইকতকি, সুতোং আচম চিোকগায় 

অচধ্ে চদন েচহলাম না। চিোকগা হইকত আচম বষ্টকন আচসলাম। লালুভাই বষ্টন পযথন্ত 

আমাে সকঙ্গ চিকলন। চতচনও আমাে প্রচত িুব সহৃদয় বযবহাে েচেয়াচিকলন। … 

  

এিাকন আমাে িেি ভয়ানে হইকতকি। পতামাে স্মেণ আকি তুচম আমায় ১৭০ পাউণ্ড 

পনাট ও নগদ ৯ পাউণ্ড চদয়াচিকলন। এিন দাৌঁিাইয়াকি ১৩০ পাউণ্ড। গকি আমাে এে 

পাউণ্ড েচেয়া প্রতযহ িেি পচিকতকি। এিাকন এেটা িুরুকটে দামই আমাকদে পদকশে 

আট আনা। আকমচেোনো এত ধ্নী পয, তাহাো ্ কলে মত টাো িেি েকে, আে তাহাো 

আইন েচেয়া সব চ্চনকষে মূলয এত পবশী োচিয়াকি পয, ্গকতে অপে পোন ্াচত 

পযন পোনমকত এ পদকশ পঘৌঁচষকত না পাকে। সাধ্ােণ েুচল গকি প্রচতচদন ৯৲।১০৲ টাো 

েচেয়া পো্গাে েকে ও উহা িেি েচেয়া থাকে। এিাকন আচসবাে পূকবথ পয-সব পসানাে 
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স্বপন পদচিতাম, তাহা ভাচঙয়াকি। এক্ষকণ অসম্ভকবে সকঙ্গ যুদ্ধ েচেকত হইকতকি। শত 

শত বাে মকন হইয়াকি, এ পদশ হইকত িচলয়া যাই; চেন্তু আবাে মকন হয়, আচম এেগুৌঁকয় 

দানা, আে আচম ভগবাকনে চনেট আকদশ পাইয়াচি। আচম পোন পথ পদচিকত পাইকতচি 

না, চেন্তু তাৌঁহাে িকু্ষ পতা সব পদচিকতকি। মচে বাৌঁচি, উকদ্দশয িাচিকতচি না। 

  

তুচম অনুগ্রহপূবথে চথও্চিষ্টকদে সম্বকন্ধ আমাকে পয সাবধ্ান েচেয়াি, তাহা পিকলমানুচষ 

বচলয়া পবাধ্ হয়। এ পগাৌঁিা খ্রীষ্টাকনে পদশ—এিাকন পেহ উহাকদে পিাৌঁ্ িবে োকি না 

বচলকলই হয়। এিনও পযথন্ত পোন চথও্চিকষ্টে সকঙ্গ আমাে পদিা হয় নাই, আে দু-

এে বাে অপেকে—েথাপ্রসকঙ্গ উহাকদে চবষয় অচতশয় ঘৃণাে সচহত উকিি েচেকত 

শুচনয়াচি। আকমচেোনো উহাচদগকে ্ুয়াকিাে বচলয়া মকন েকে।  

  

আচম এক্ষকণ বষ্টকনে এে গ্রাকম এে বৃদ্ধা মচহলাে অচতচথরূকপ বাস েচেকতচি। ইৌঁহাে 

সচহত পেলগািীকত হঠা  আলাপ হয়। চতচন আমাকে চনমিণ েচেয়া তাৌঁহাে চনেট 

োচিয়াকিন। এিাকন থাোয় আমাে এই সুচবধ্া হইয়াকি পয, প্রতযহ এে পাউণ্ড েচেয়া 

পয িেি হইকতচিল, তাহা বাৌঁচিয়া যাইকতকি; আে তাৌঁহাে লাভ এই পয, চতচন তাৌঁহাে 

বনু্ধগণকে চনমিণ েচেয়া ভােতাগত এে অদু্ভত ্ীব পদিাইকতকিন!!! এ সব যিণা 

সহয েচেকত হইকবই। আমাকে এিন অনাহাে, শীত, অদু্ভত পপাষাকেে দরুন োোে 

পলাকেে চবদ্রূপ—এইগুচলে সচহত যুদ্ধ েচেয়া িচলকত হইকতকি। চপ্রয় ব স! ্াচনকব, 

পোন বি ো্ই গুরুতে পচেশ্রম ও েষ্টস্বীোে বযতীত হয় নাই। আমাে মচহলাবনু্ধে এে 

জ্ঞাচতভাই আ্ আমাকে পদচিকত আচসকবন। চতচন তাৌঁহাে ভচগনীকে চলচিকতকিন, ‘প্রেৃত 

চহন্দু সাধ্েকে পদচিয়া চবকশষ আনন্দ ও চশক্ষা হইকত পাকে সকন্দহ নাই, তকব আচম 

এিন বুিা হইয়াচি। একসাকটচেে পব দ্ধগণ আমাকে আে ঠোইকত পাচেকতকি না।’ এই 

পতা এিাকন চথকয়া্চিে প্রভাব এবং উহাে প্রচত ইহাকদে শ্রদ্ধা! ‘পমা—’ ে এে সময় 

বষ্টকনে এেচট িুব ধ্নী মচহলাে োকি চবকশষ িাচতে চিল, চেন্তু ‘পমা-’ে দরুনই চবকশষ 

উহাকদে সব পসাে মাচট হইয়াকি। এিন উক্ত মচহলা ‘একসাকটচেে পব দ্ধধ্মথ’ ও ঐরূপ 

সমুদয় বযাপাকেে প্রবল শত্রু হইয়া দাৌঁিাইয়াকিন।  
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্াচনয়া োকিা, এই পদশ খ্রীষ্টাকনে পদশ। এিাকন আে পোন ধ্মথ বা মকতে প্রচতষ্ঠা 

চেিুমাত্র নাই বচলকলই হয়। আচম ্গকত পোন সম্প্রদাকয়ে শত্রুতাে ভয় েচে না। আচম 

এিাকন পমেী-তনকয়ে সন্তানগকণে মকধ্য বাস েচেকতচি; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহাযয 

েচেকবন। এেচট চ্চনষ পদচিকত পাইকতচি; ইৌঁহাো আমাে চহন্দুধ্মথসম্বন্ধীয় উদাে মত ও 

না্াকেকথে অবতাকেে প্রচত ভালবাসা পদচিয়া িুব আেৃষ্ট হইকতকিন। আচম তাৌঁহাচদগকে 

বচলয়া থাচে পয, আচম পসই গাচললীয় মহাপুরুকষে চবরুকদ্ধ চেিুমাত্র বচল না, পেবল 

তাৌঁহাো পযমন যীশুকে মাকনন, পসই সকঙ্গ ভােতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ 

েথা ইৌঁহাো আদেপূবথে গ্রহণ েচেকতকিন। এিন আমাে োযথ এইটুেু হইয়াকি পয, পলাকে 

আমাে সম্বকন্ধ েতেটা ্ াচনকত পাচেয়াকি ও বলাবচল েচেকতকি। এিাকন এইরূকপই োযথ 

আেম্ভ েচেকত হইকব। ইহাকত দীঘথ সময় ও অকথথে প্রকয়া্ন। এিন শীত আচসকতকি। 

আমাকে সেল েেম গেম োপি পযাগাি েচেকত হইকব, আবাে এিানোে অচধ্বাসী 

অকপক্ষা আমাকদে অচধ্ে োপকিে আবশযে হয়। … ব স! সাহস অবলম্বন েে। 

ভগবাকনে ইচ্ছায় ভােকত আমাকদে দ্বাো বি বি োযথ সম্পন্ন্ হইকব। চবশ্বাস েে, 

আমোই মহ  েমথ েচেব, এই গেীব আমো—যাহাকদে পলাকে ঘৃণা েকে, চেন্তু যাহাো 

পলাকেে দুঃি যথাথথ প্রাকণ প্রাকণ বুচিয়াকি। ো্াো্িাকদে দ্বাো মহ  োযথ হইবাে আশা 

অচত অল্প। 

  

চিোকগায় সম্প্রচত এেটা বি ম্া হইয়া চগয়াকি। েপুেতলাে ো্া এিাকন 

আচসয়াচিকলন, আে চিোকগা সমাক্ে েতোংশ তাৌঁহাকে পেষ্ট-চবষু্ট েচেয়া তুচলয়াচিল। 

পমলাে ্ায়গায় এই ো্াে সকঙ্গ আমাে পদিা হইয়াচিল, চেন্তু চতচন বি পলাে, আমাে 

মত িচেকেে সকঙ্গ েথা েচহকবন পেন? এিাকন এেচট পাগলাকট, ধু্চতপো মাোঠী ব্রাহ্মণ 

পমলায় োগক্ে উপে নকিে সাহাকযয প্র্তুরত িচব চবক্রয় েচেকতচিল। এ পলােটা িবকেে 

োগক্ে চেকপাটথােকদে চনেট ো্াে চবরুকদ্ধ নানা েথা বচলয়াচিল; পস বচলয়াচিল—এ 

বযচক্ত িুব নীি ্াচত, এই ো্াো ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহাো দুনথীচতপোয়ণ ইতযাচদ; আে 

এই সতযবাদী (?) সম্পাদকেো—যাহাে ্নয আকমচেো চবিযাত—এই পলােটাে েথায় 

চেিু গুরুত্ব-আকোকপে ইচ্ছায় তাে পেচদন সংবাদপকত্র বি বি েম্ভ বাচহে েচেল, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 94 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তাহাো ভােতাগত এে্ন জ্ঞানী পুরুকষে বণথনা েচেল—অবশয আমাকেই লক্ষয 

েচেয়াচিল। আমাকে স্বকগথ তুচলয়া চদয়া আমাে মুি চদয়া তাহাো এমন সেল েথা বাচহে 

েচেল, যাহা আচম েিনও স্বকেও ভাচব নাই; তােপে এই ো্াে সম্বকন্ধ মাোঠী ব্রাহ্মণচট 

যাহা যাহা বচলয়াচিল, সব আমাে মুকি বসাইল। আে তাহাকতই চিোকগা সমা্ এেটা 

ধ্াক্কা িাইয়া তািাতাচি ো্াকে পচেতযাগ েচেল। এই চমথযাবাদী সম্পাদকেো আমাকে 

চদয়া আমাে পদকশে পলােকে পবশ ধ্াক্কা চদকলন। যাহা হউে—ইহাকত বুিা যাইকতকি পয, 

এই পদকশ টাো অথবা উপাচধ্ে ্াৌঁে্মে অকপক্ষা বুচদ্ধে আদে পবশী।  

  

োল নােী-োোগাকেে অধ্যক্ষা চমকসস্ ্ন ্সন্ মকহাদয়া এিাকন আচসয়াচিকলন; এিাকন 

োোগাে বকল না, বকল—সংকশাধ্নাগাে। আকমচেোয় যাহা যাহা পদচিলাম, তাহাে মকধ্য 

ইহা এে অচত অদু্ভত চ্চনষ। োোবাচসগকণে সচহত পেমন সহৃদয় বযবহাে েো হয়, 

পেমন তাহাকদে িচেত্র সংকশাচধ্ত হয়, আবাে তাহাো চিচেয়া চগয়া সমাক্ে আবশযেীয় 

অঙ্গরূকপ পচেণত হয়! চে অদু্ভত, চে সুন্দে! না পদচিকল পতামাকদে চবশ্বাস হইকব না। 

ইহা পদচিয়া তােপে যিন পদকশে েথা ভাচবলাম, তিন আমাে প্রাণ অচস্থে হইয়া উচঠল। 

ভােতবকষথ আমো গেীবকদে, সামানয পলােকদে, পচততকদে চে ভাচবয়া থাচে! তাহাকদে 

পোন উপায় নাই, পালাইবাে পোন োো নাই, উচঠবাে পোন উপায় নাই। ভােকতে 

দচেি, ভােকতে পচতত, ভােকতে পাচপগকণে সাহাযযোেী পোন বনু্ধ নাই। পস যতই পিষ্টা 

েরুে, তাহাে উচঠবাে উপায় নাই। তাহাো চদন চদন ডুচবয়া যাইকতকি। োক্ষসব  নৃশংস 

সমা্ তাহাকদে উপে ক্রমাগত পয আঘাত েচেকতকি, তাহাে পবদনা তাহাো চবলক্ষণ 

অনুভব েচেকতকি, চেন্তু তাহাো ্ াকন না—পোথা হইকত ঐ আঘাত আচসকতকি। তাহাোও 

পয মানুষ, ইহা তাহাো ভুচলয়া চগয়াকি। ইহাে িল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল বযচক্তগণ 

চেিুচদন হইকত সমাক্ে এই দুেবস্থা বুচিয়াকিন, চেন্তু দুভথাগযক্রকম তাৌঁহাো চহন্দুধ্কমথে 

ঘাকি এই পদাষ িাপাইয়াকিন। তাৌঁহাো মকন েকেন, ্গকতে মকধ্য এই মহত্তে ধ্কমথে 

নাশই সমাক্ে উন্ন্চতে এেমাত্র উপায়। পশান বনু্ধ, প্রভুে েৃপায় আচম ইহাে েহসয 

আচবষ্কাে েচেয়াচি। চহন্দুধ্কমথে পোন পদাষ নাই। চহন্দুধ্মথ পতা চশিাইকতকিন—্গকত যত 

প্রাণী আকি, সেকলই পতামাে আত্মােই বুল রূপ মাত্র। সমাক্ে এই হীনাবস্থাে োেণ, 
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পেবল এই তত্ত্বকে োকযথ পচেণত না েো, সহানুভূচতে অভাব, হৃদকয়ে অভাব। প্রভু 

পতামাকদে চনেট বুদ্ধরূকপ আচসয়া চশিাইকলন পতামাচদগকে গেীকবে ্ নয, দুঃিীে ্নয, 

পাপীে ্নয প্রাণ োৌঁদাইকত, তাহাকদে সচহত সহানুভূচত েচেকত; চেন্তু পতামো তাৌঁহাে 

েথায় েণথপাত েচেকল না। পতামাকদে পুকোচহতগণ—ভগবান্ ভ্রান্তমত-প্রিাে দ্বাো 

অসুেচদগকে পমাচহত েচেকত আচসয়াচিকলন, এই ভয়ানে গল্প বানাইকলন। সতয বকট, 

চেন্তু অসুে আমো; যাহাো চবশ্বাস েচেয়াচিল, তাহাো নকহ। আে পযমন য়াুলদীো প্রভু 

যীশুকে অস্বীোে েচেয়া আ্ সমগ্র ্গকত গৃহশূনয চভকু্ষে হইয়া সেকলে দ্বাো 

অতযািাচেত ও চবতাচিত হইয়া পবিাইকতকি, পসইরূপ পতামোও পয-কোন ্াচত ইচ্ছা 

েচেকতকি, তাহাকদেই ক্রীতদাস হইকতি। অতযািাচেগণ! পতামো ্ান না পয, অতযািাে 

ও দাসত্ব এে চ্চনকষেই এচপঠ ওচপঠ। দুই-ই এে েথা। 

  

বালা্ী ও চ্.চ্-ে স্মেণ থাচেকত পাকে, এেচদন সায়ংোকল পচণ্ডকিেীকত এে পচণ্ডকতে 

সকঙ্গ আমাকদে সমুিযাত্রা সম্বকন্ধ তেথচবতেথ হইকতচিল। তাহাে পসই চবেট ভঙ্গী ও তাহাে 

‘েদাচপ ন’ (েিনও না)—এই েথা চিেোল আমাে স্মেণ থাচেকব। ইহাকদে অজ্ঞতাে 

গভীেতা পদচিয়া অবাে হইকত হয়। তাহাো ্াকন না, ভােত ্গকতে এে অচত কু্ষি 

অংশ, আে সমুদয় ্গ  এই চত্রশ পোচট পলােকে অচত ঘৃণাে িকক্ষ পদচিয়া থাকে। 

তাহাো পদকি, এো েীটতুলয, ভােকতে মকনােম পক্ষকত্র চবিেণ েচেকতকি, এবং এ উহাে 

উপে অতযািাে েচেবাে পিষ্টা েচেকতকি। সমাক্ে এই অবস্থাকে দূে েচেকত হইকব 

ধ্মথকে চবনষ্ট েচেয়া নকহ, পেন্তু চহন্দুধ্কমথে মহান্ উপকদশসমূহ অনুসেণ েচেয়া এবং 

তাহাে সচহত চহন্দুধ্কমথে স্বাভাচবে পচেণচতস্বরূপ পব দ্ধধ্কমথে অদু্ভত হৃদয়বত্তা লইয়া। 

লক্ষ লক্ষ নেনােী পচবত্রতাে অচগ্নমকি দীচক্ষত হইয়া, ভগবাকন দৃঢ় চবশ্বাসরূপ বকমথ 

সচজ্জত হইয়া দচেি পচতত ও পদদচলতকদে প্রচত সহানুভূচত্চনত চসংহচবক্রকম বুে 

বাৌঁধু্ে এবং মুচক্ত, পসবা, সামাচ্ে উন্ন্য়ন ও সাকমযে মঙ্গলময়ী বাতথা দ্বাকে দ্বাকে বহন 

েচেয়া সমগ্র ভােকত ভ্রমণ েরুে। 
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চহন্দুধ্কমথে নযায় আে পোন ধ্মথই এত উেতাকন মানবাত্মাে মচহমা প্রিাে েকে না, আবাে 

চহন্দুধ্মথ পযমন বপশাচিেভাকব গেীব ও পচতকতে গলায় পা পদয়, ্গকত আে পোন ধ্মথ 

এরূপ েকে না। ভগবান্ আমাকে পদিাইয়া চদয়াকিন, ইহাকত ধ্কমথে পোন পদাষ নাই। 

তকব চহন্দুধ্কমথে অন্তগথত আত্মাচভমানী েতেগুচল ভণ্ড ‘পােমাচথথে ও বযাবহাচেে’৩২ 

নামে মত দ্বাো সবথপ্রোে অতযািাকেে আসুচেে যি ক্রমাগত আচবষ্কাে েচেকতকি। 

  

চনোশ হইও না। স্মেণ োচিও, ভগবান্ গীতায় বচলকতকিন, ‘েকমথ পতামাে অচধ্োে, 

িকল নয়।’ পোমে বাৌঁকধ্া, ব স, প্রভু আমাকে এই োক্ে ্ নয ডাচেয়াকিন। সাো ্ ীবন 

আমাে নানা দুঃিযিণাে মকধ্যই োচটয়াকি। আচম প্রাণচপ্রয় আত্মীয়গণকে এেরূপ 

অনাহাকে মচেকত পদচিয়াচি। পলাকে আমাকে উপহাস ও অবজ্ঞা েচেয়াকি, ্ুয়াকিাকে 

বদমাশ বচলয়াকি (মান্দ্রাক্ে অকনকে এিনও আমাকে এইরূপ ভাচবয়া থাকে)। আচম এ 

সমেই সহয েচেয়াচি তাহাকদেই ্ নয, যাহাো আমাকে উপহাস ও ঘৃণা েচেয়াকি। ব স! 

এই ্গ  দুঃকিে আগাে বকট, চেন্তু ইহা মহাপুরুষগকণে চশক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃি 

হইকতই সহানুভূচত, সচহষু্ণতা, সকবথাপচে অদময দৃঢ় ইচ্ছাশচক্তে চবোশ হয়, পয শচক্তবকল 

মানুষ সমগ্র ্গ  িূণথচবিূণথ হইয়া পগকলও এেটু েচম্পত হয় না। যাহাো আমাকে ভণ্ড 

চবকবিনা েকে, তাহাকদে ্নয আমাে দুঃি হয়। তাহাকদে চেিু পদাষ নাই। তাহাো চশশু, 

অচত চশশু, যচদও সমাক্ তাহাো মহাগণযমানয বচলয়া চবকবচিত। তাহাকদে িকু্ষ চনক্কদে 

কু্ষি দৃচষ্টসীমাে বাচহকে আে চেিু পদচিকত পায় না। তাহাকদে চনয়চমত োযথ—আহাে, 

পান, অকথথাপা্থন ও বংশবৃচদ্ধ—পযন গচণকতে চনয়কম অচত সুশৃ্খললভাকব পে পে 

সম্পাচদত হইয়া িচলয়াকি। ইহাে অচতচেক্ত আে চেিু তাহাো ্াকন না। পবশ সুিী 

তাহাো! তাহাকদে ঘুকমে বযাঘাত চেিুকতই হয় না। শত শত শতাব্দীে পাশব অতযািাকেে 

িকল সমুচিত পশাে, তাপ, বদনয ও পাকপে পয োতেধ্বচনকত ভােতাোশ সমােুল 

হইয়াকি, তাহাকতও তাহাকদে ্ীবন সম্বকন্ধ চদবাস্বকেে বযাঘাত হয় না! পসই শত শত 

যুগবযাপী মানচসে, বনচতে ও বদচহে অতযািাকেে েথা যাহাকত ভগবাকনে প্রচতমাস্বরূপ 

মানুষকে ভােবাহী গদথকভ এবং ভগবতীে প্রচতমারূপা নােীকে সন্তান ধ্ােণ েচেবাে 

দাসীস্বরূপা েচেয়া পিচলয়াকি এবং ্ীবন চবষময় েচেয়া তুচলয়াকি, এ েথা তাহাকদে 
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স্বকেও মকন উচদত হয় না। চেন্তু অনযানয অকনকে আকিন, যাৌঁহাো পদচিকতকিন, প্রাকণ 

প্রাকণ বুচিকতকিন, হৃদকয়ে েক্তময় অশ্রু চবস্থন েচেকতকিন; যাৌঁহাো মকন েকেন, ইহাে 

প্রচতোে আকি, আে প্রাণ পযথন্ত পণ েচেয়া যাৌঁহাো ইহাে প্রচতোকে প্র্তুরত আকিন। 

‘ইহাচদগকে লইয়াই স্বগথো্য চবেচিত।’ ইহা চে স্বাভাচবে নকহ পয, উেেকে অবচস্থত 

এই সেল মহাপুরুকষে—ঐ চবকষাচিেণোেী ঘৃণয েীটগকণে প্রলাপবােয শুচনবাে 

পমাকটই অবোশ নাই? 

  

গণযমানয, উেপদস্থ অথবা ধ্নীে উপে পোন ভেসা োচিও না। তাহাকদে মকধ্য 

্ীবনীশচক্ত নাই—তাহাো এেরূপ মৃতেল্প বচলকলই হয়। ভেসা পতামাকদে উপে—

পদমযথাদাহীন, দচেি, চেন্তু চবশ্বাসী—পতামাকদে উপে। ভগবাকন চবশ্বাস োকিা। পোন 

িালাচেে প্রকয়া্ন নাই; িালাচে দ্বাো চেিুই হয় না। দুঃিীকদে বযথা অনুভব েে, আে 

ভগবাকনে চনেট সাহাযয প্রাথথনা েে—সাহাযয আচসকবই আচসকব। আচম দ্বাদশ ব সে 

হৃদকয় এই ভাে লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া পবিাইয়াচি। আচম তথােচথত অকনে 

ধ্নী ও বিকলাকেে দ্বাকে দ্বাকে ঘুচেয়াচি, তাহাো আমাকে পেবল ্ুয়াকিাে ভাচবয়াকি। 

হৃদকয়ে েক্তকমাক্ষণ েচেকত েচেকত আচম অকধ্থে পৃচথবী অচতক্রম েচেয়া এই চবকদকশ 

সাহাযযপ্রাথথী হইয়া উপচস্থত হইয়াচি। আে আমাে স্বকদকশে পলাকেোই যিন আমায় 

্ুয়াকিাে ভাকব, তিন আকমচেোনো এে অপচেচিত চবকদশী চভকু্ষেকে অথথ চভক্ষা 

েচেকত পদচিকল েত েী-ই না ভাচবকব? চেন্তু ভগবান্ অনন্তশচক্তমান্; আচম ্াচন, চতচন 

আমাকে সাহাযয েচেকবন। আচম এই পদকশ অনাহাকে বা শীকত মচেকত পা চে; চেন্তু পহ 

মান্দ্রা্বাসী যুবেগণ, আচম পতামাকদে চনেট এই গেীব, অজ্ঞ, অতযািাে-পীচিতকদে 

্নয সহানুভূচত, এই প্রাণপণ পিষ্টা—দায়স্বরূপ অপথণ েচেকতচি। যাও, এই মুহূকতথ পসই 

পাথথসােচথে মচন্দকে—চযচন পগােুকলে দীনদচেি পগাপগকণে সিা চিকলন, চযচন গুহে 

িণ্ডালকে আচলঙ্গন েচেকত সলিতুচিত হন নাই, চযচন তাৌঁহাে বুদ্ধ-অবতাকে ো্পুরুষগকণে 

আমিণ অগ্রাহয েচেয়া এে পবশযাে চনমিণ গ্রহণ েচেয়া তাহাকে উদ্ধাে েচেয়াচিকলন; 

যাও, তাৌঁহাে চনেট চগয়া সাষ্টাকঙ্গ পচিয়া যাও, এবং তাৌঁহাে চনেট এে মহা বচল প্রদান 

েে; বচল—্ীবন-বচল তাহাকদে ্নয, যাহাকদে ্নয চতচন যুকগ যুকগ অবতীণথ হইয়া 
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থাকেন, যাহাকদে চতচন সবথাকপক্ষা ভালবাকসন, পসই দীন দচেি পচতত উ পীচিতকদে 

্নয। পতামো সাো ্ীবন এই চত্রশকোচট ভােতবাসীে উদ্ধাকেে ্নয ব্রত গ্রহণ েে, 

যাহাো চদন চদন ডুচবকতকি। 

  

এ এে চদকনে ো্ নয়। পথ ভীষণ েেেপূণথ। চেন্তু পাথথসােচথ আমাকদে সােচথ হইকতই 

প্র্তুরত, তাহা আমো ্াচন। তাৌঁহাে নাকম, তাৌঁহাে প্রচত অনন্ত চবশ্বাস োচিয়া ভােকতে 

শতশতযুগসচিত পবথতপ্রমাণ অনন্ত দুঃিোচশকত অচগ্নসংকযাগ েচেয়া দাও, উহা ভস্মসা  

হইকবই হইকব। 

  

তকব এস, ভ্রাতৃগণ! সমসযাচটে অন্তেকল প্রকবশ েচেয়া ভাল েচেয়া পদি! এ ব্রত 

গুরুতে, আমোও কু্ষিশচক্ত। চেন্তু আমো প্যাচতে তনয়, ভগবাকনে তনয়। ভগবাকনে 

্য় হউে—আমো চসচদ্ধলাভ েচেবই েচেব। শত শত পলাে এই পিষ্টায় প্রাণ তযাগ 

েচেকব, আবাে শত শত পলাে উহাকত ব্রতী হইকত প্র্তুরত থাচেকব। প্রভুে ্য়! আচম 

এিাকন অেৃতোযথ হইয়া মচেকত পাচে, আে এে্ন এই ভাে গ্রহণ েচেকব! পোগ চে 

বুচিকল, ঔষধ্ চে তাহাও ্ াচনকল, পেবল চবশ্বাসী হও। আমো ধ্নী বা বিকলােকে গ্রাহয 

েচে না। আমো হৃদয়শূনয মচেষ্কসাে বযচক্তগণকে ও তাহাকদে চনকে্ সংবাদপকত্রে 

প্রবন্ধসমূহও গ্রাহয েচে না। চবশ্বাস, চবশ্বাস, সহানুভূচত, অচগ্নময় চবশ্বাস, অচগ্নময় 

সহানুভূচত। ্য় প্রভু, ্ য় প্রভু। তুচ্ছ ্ ীবন, তুচ্ছ মেণ, তুচ্ছ কু্ষধ্া, তুচ্ছ শীত। ্ য় প্রভু! 

অগ্রসে হও, প্রভু আমাকদে পনতা। পিাকত িাচহও না। পে পচিল পদচিকত যাইও না। 

এচগকয় যাও, সিুকি, সিুকি। এইরূকপই আমো অগ্রগামী হইব—এে্ন পচিকব, আে 

এে্ন তাহাে স্থান অচধ্োে েচেকব। 

  

এই গ্রাম হইকত োল আচম বষ্টকন যাইকতচি। পসিাকন এেচট বৃহ  মচহলাসভায় বক্তৃতা 

েচেকত হইকব। ইহাো (খ্রীষ্টান) েমাবাইকে সাহাযয েচেকতকি। বষ্টকন চগয়া আমাকে 

প্রথকম োপি চেচনকত হইকব। পসিাকন যচদ পবশী চদন থাচেকত হয়, তকব আমাে এ অপূবথ 

পপাষাে িচলকব না। োোয় আমায় পদচিবাে ্নয শত শত পলাে দাৌঁিাইয়া যায়। সুতোং 

আমাকে োকলা েকঙে লম্বা ্ামা পচিকত হইকব। পেবল, বক্তৃতাে সময় পগরুয়া 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 99 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আলিািা ও পাগচি পচেব। চে েচেব? এিানোে মচহলাগণ এই পোমশথ চদকতকিন। 

তাৌঁহাোই এিানোে সবথময় েত্রথী; তাৌঁহাকদে সহানুভূচত না পাইকল িচলকব না। এই পত্র 

পতামাে চনেট পপ ৌঁচিবাে পূকবথ আমাে সম্বল দাৌঁিাইকব ৬০।৭০ পাউণ্ড। অতএব চেিু টাো 

পাঠাইবাে চবকশষ পিষ্টা েচেকব। একদকশ প্রভাব চবোে েচেকত হইকল চেিুচদন এিাকন 

থাো দেোে। আচম ভট্টািাযথ মহাশকয়ে ্নয িকনাগ্রাি পদচিকত যাইকত পাচে নাই; 

োেণ, তাৌঁহাে পত্র এিাকন আচসয়া পাইলাম। যচদ আবাে চিোকগায় যাই, তকব উহাে 

্নয পিষ্টা েচেব। আচম চিোকগায় আে যাইব চে না, ্াচন না। আমাে তথাোে বনু্ধগণ 

আমাকে ভােকতে প্রচতচনচধ্ হইকত বচলয়াচিকলন, আে বেদা োও পয ভিকলােচটে সচহত 

আলাপ েোইয়া চদয়াচিকলন, চতচন চিোকগা পমলাে এে্ন েতথা। চেন্তু আচম প্রচতচনচধ্ 

হইকত অস্বীোে েচে, োেণ চিোকগায় এে মাকসে অচধ্ে থাচেকত পগকল আমাে সামানয 

সম্বল িুোইয়া যাইত। 

  

োনাডা বযতীত সমগ্র আকমচেোয় পেলগািীকত চভন্ন্ চভন্ন্ োস নাই। সুতোং আমাকে 

িাষ্টথ োকস ভ্রমণ েচেকত হইয়াকি, োেণ উহা িািা আে োস নাই। আচম চেন্তু উহাে 

পুলমান গািীকত (Pullmans) িচিকত ভেসা েচে না। এগুচল িুব আোমপ্রদ; এিাকন 

আহাে, পান. চনিা, এমন চে োকনে পযথন্ত সুবকন্দাবে আকি। তুচম পযন পহাকটকল 

েচহয়াি, পবাধ্ েচেকব। চেন্তু ইহাকত পব্ায় িেি। 

  

এিাকন সমাক্ে মকধ্য  ুচেয়া তাহাচদগকে চশক্ষা পদওয়া মহা েচঠন বযাপাে। চবকশষতঃ 

এিন পেহ শহকে নাই, সেকলই গ্রীমোবাকস চগয়াকি। শীকত আবাে সব শহকে আচসকব, 

তিন তাহাচদগকে পাইব। সুতোং আমাকে এিাকন চেিুচদন থাচেকত হইকব। এত পিষ্টাে 

পে আচম সহক্ িাচিকতচি না। পতামো পেবল যতটা পাে, আমায় সাহাযয েে। আে 

যচদ পতামো নাই পাে, আচম পশষ পযথন্ত পিষ্টা েচেয়া পদচিব। আে যচদই আচম এিাকন 

পোকগ, শীকত বা অনাহাকে মচেয়া যাই, পতামো এই ব্রত লইয়া উচঠয়া পচিয়া লাচগকব। 

পচবত্রতা, সেলতা ও চবশ্বাস! আচম পযিাকনই থাচে না পেন, আমাে নাকম পয-কোন চিচঠ 

বা টাো আচসকব, েুে পোম্পানীকে তাহা আমাে চনেট পাঠাইকত বচলয়া চদয়াচি। ‘পোম 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 100 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এে চদকন চনচমথত হয় নাই।’ যচদ পতামো টাো পাঠাইয়া আমাকে অন্ততঃ িয় মাস এিাকন 

োচিকত পাে, আশা েচে—সব সুচবধ্া হইয়া যাইকব। ইকতামকধ্য আচমও পয-কোন োষ্ঠিণ্ড 

সিুকি পাই, তাহাই ধ্চেয়া ভাচসকত পিষ্টা েচেকতচি। যচদ আমাে ভেণকপাষকণে পোন 

উপায় েচেকত পাচে, ত ক্ষণা  পতামায় তাে েচেব। 

  

প্রথকম আকমচেোয় পিষ্টা েচেব; এিাকন অেৃতোযথ হইকল ইংলকণ্ড পিষ্টা েচেব। তাহাকতও 

েৃতোযথ না হইকল ভােকত চিচেব ও ভগবাকনে পুনোকদকশে প্রতীক্ষা েচেব। ‘ো—’ে 

চপতা ইংলকণ্ড চগয়াকিন। চতচন বািী যাইবাে ্ নয চবকশষ বযে। তাৌঁহাে অন্তেটা িুব ভাল, 

উপেটায় পেবল পবচনয়াসুলভ েেথশতা। চিচঠ পপ ৌঁচিকত চবশ চদকনে অচধ্ে সময় লাচগকব। 

  

এই চনউ ইংলকণ্ড এিনই এত শীত পয, প্রতযহ প্রাকত ও োকত্র আগুন জ্বালাইয়া োচিকত 

হয়। োনাডায় আেও শীত। োনাডায় যত নীিু পাহাকি বেি পচিকত পদচিয়াচি, আে 

পোথাও পসরূপ পদচি নাই। 

  

আচম আবাে এই পসামবাকে পসকলকম এে বৃহ  মচহলাসভায় বক্তৃতা চদকত যাইকতচি। 

তাহাকত আেও অকনে সভাসচমচতে সকঙ্গ আমাে পচেিয় হইকব। এইরূকপ ক্রমশঃ পথ 

েচেকত পাচেব। চেন্তু এরূপ েচেকত হইকল এই ভয়ানে মহাঘথ পদকশ অকনে চদন থাচেকত 

হয় । ভােকত টাোে (Rupee) দে িচিয়া যাওয়ায় পলাকেে মকন মহা আশলিতাে উদয় 

হইয়াকি। অকনে চমল বন্ধ হইয়াকি। সুতোং এিন সাহাকযযে পিষ্টা বৃথা। আমাকে এিন 

চেিুচদন অকপক্ষা েচেকত হইকব। 

  

এইমাত্র দে্ীে োকি চগয়াচিলাম, চেিু শীতবকত্রেরে অডথাে চদয়া আচসলাম। তাহাকত 

৩০০৲ টাো বা তাহােও পবশী পচিকব। ইহা পয িুব ভাল োপি হইকব, তাহা মকন েচেও 

না, অমচন িলনসই পগাকিে হইকব। এিানোে ত্রেরীকলাকেো পুরুকষে পপাষাে সম্বকন্ধ বি 

িুৌঁতিুৌঁকত, আে একদকশ তাহাকদেই প্রভুত্ব। চমশনেীো ইহাকদে ঘাি ভাচঙয়া যকথষ্ট অথথ 

আদায় েকে। ইহাো প্রচত ব সে েমাবাইকে িুব সাহাযয েচেকতকি। যচদ পতামো আমাকে 

এিাকন োচিবাে ্নয টাো পাঠাইকত না পাে, এ পদশ হইকত িচলয়া যাইবাে ্নয চেিু 
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টাো পাঠাইও। ইকতামকধ্য যচদ অনুেূল চেিু ঘকট, চলচিব বা তাে েচেব। ‘পেব ্্’ (তাে) 

েচেকত প্রচত শকব্দ পকি ৪৲ টাো। 

  

পতামাকদেই 

চবকবোনন্দ 

  

৬৯* 

  

[অধ্যাপে োইটকে চলচিত] 

  

পসকলম 

৩০ অগষ্ট, ’ ৯৩ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী,৩৩ 

আ্ এিান পথকে আচম িকল যাচচ্ছ। মকন হয় চিোকগা পথকে আপচন চেিু উত্তে 

পপকয়কিন। চমঃ সযানবনথ-এে োি পথকে পূণথ চনকদথশসহ আমিণ পপকয়চি। সুতোং 

পসামবাে সাোকটাগায় যাচচ্ছ। আপনাে গৃচহণীকে আমাে শ্রদ্ধা ্ানাকবন। অচষ্টন ও অনয 

চশশুকদে ভালবাসা পদকবন। আপচন সতযই মহাত্মা এবং শ্রীমতী োইট অতুলনীয়া। 

  

প্রীচতবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

৭০* 

  

পসকলম 

শচনবাে, ৪ পসকেম্বে, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 
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আপনাে প্রদত্ত পচেিয়পত্র পপকয়ই আমাে আন্তচেে েৃতজ্ঞতা ্ানাচচ্ছ। চিোকগাে চমঃ 

পথচলস্ এে োি পথকে এেচট চিচঠ পপকয়চি, যাকত মহাসভাে েকয়ে্ন প্রচতচনচধ্ে নাম 

এবং অনযানয সংবাদ আকি। 

  

চমস্ সযানবনথ-এে োি পথকে পপ্রচেত চিচঠকত আপনাে সংস্কৃকতে অধ্যাপে আমাকে 

পুরুকষাত্তম পযাশী বকল ভুল েকেকিন, এবং ঐ চিচঠকত চতচন ্ াচনকয়কিন পয, বষ্টকন এমন 

এেচট সংস্কৃত গ্রোগাে আকি, যাে তুলয চেিু ভােকত পাওয়া যাকব চেনা সকন্দহ। 

গ্রোগােচট পদিকত পপকল আচম েতই না িুশী হব! 

  

‘চমঃ সযানবনথ আমাকে পসামবাে সাোকটাগায় আসকত বকলকিন এবং পসইমত আচম 

পসিাকন যাচচ্ছ। পসিাকন আচম ‘সযানাকটাচেয়াম’ নামে পবাচডথঙ হাউকস থােব। যচদ 

ইকতামকধ্য চিোকগা পথকে পোন সংবাদ আকস, আশা েচে অনুগ্রহ েকে তা সাোকটাগা 

সযানাকটাচেয়াকম পাচঠকয় পদকবন। 

  

আপচন, আপনাে মহীয়সী পত্নী এবং চশশুসন্তানগুচল আমাে মকন এমন িাপ পেকিকিন, 

যা চেিুকতই মুকি যাবাে নয়। আচম যিন আপনাকদে সকঙ্গ থাচে, তিন সচতয মকন হয়—

স্বকগথে োিাোচি আচি। চযচন সব চেিুে দাতা, চতচন আপনাে উপে তাৌঁে পশ্রষ্ঠ আশীবথাদ 

বষথণ েরুন। 

  

েকয়ে লাইন চলকি পাঠাচচ্ছ—েচবতাে মত েকে। এই অতযািােটুেু আপচন ভালকবকস 

ক্ষমা েেকবন, এই আশায়। 

  

আপনাে চিেবনু্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

পাহাকি পবথকত উপতযোয় 

গী্থায়, মচন্দকে, মসচ্কদ— 

পবদ বাইকবল আে পোোকন  
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পতামাকে িুৌঁক্চি আচম বযথথ ক্রন্দকন। 

  

মহােকণয পথভ্রান্ত বালকেে মত 

পেৌঁকদ পেৌঁকদ চিকেচি চনঃসঙ্গ,— 

তুচম পোথায়—পোথায়—আমাে প্রাণ, ওকগা ভগবান্?  

নাই, প্রচতধ্বচন শুধু্ বকল, নাই। 

  

চদন, োচত্র, মাস, বষথ পেকট যায়, 

আগুন জ্বলকত থাকে চশকে, 

চেভাকব চদন োচত্র হয় ্াচন না, 

হৃদয় পভকঙ যায় দুভাগ হকয়। 

গঙ্গাে তীকে লুচটকয় পচি পবদনায়, 

পোকদ পুচি, বৃচষ্টকত চভচ্, 

ধূ্চলকে চসক্ত েকে তপ্ত অশ্রু, 

হাহাোে চমকশ যায় ্নেলেকব; 

সেল পদকশে সেল মকতে মহা্নকদে 

নাম চনকয় পডকে উচঠ অধ্ীে হকয়, 

বচল, আমাকে পথ পদিাও, দয়া েে, 

ওকগা, পতামো যাো পপ ৌঁকিি পকথে প্রাকন্ত।  

  

েত বষথ পেকট পগল েরুণ আতথনাকদ, 

মুহূতথ মকন হয় যুগ পযন, 

তিন—এেচদন আমাে হাহাোকেে মকধ্য 

পে পযন ডােল আমাকে আমাচে নাম ধ্কে। 

  

মৃদু মধু্ আস্বাকদে মত এে স্বে— 

‘পুত্র! আমাে পুত্র! পুত্র পমাে!’  
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পস েি বা্ল হৃদকয় এেচট সুকে— 

আত্মাে প্রচতচট তিী উঠল িলিতাে চদকয়। 

  

উকঠ দাৌঁিাই। পোথায় পসই স্বে 

যা ডােকি আমায়—এমন ে’পে? 

  

িুৌঁক্ চিচে এিাকন, ওিাকন—পসিাকন, 

বাকে বাকে—পকথ ও প্রাকন্ত। 

ঐ ঐ আবাে পসই বদবী স্বে! 

ঐ পতা শুনচি আচম, আমাচে আহ্বান! 

আকবকগ আনকন্দ চনরুদ্ধ হৃদয় 

ডুকব পগল পেমা শাচন্তকত। 

  

জ্বকল উঠল আত্মা পেম প্যাচতকত 

িুকল পগল হৃদকয়ে দ্বাে, 

আনন্দ! আনন্দ! এচে অপরূপ! 

চপ্রয় পমাে, প্রাণ পমাে, সবথস্ব আমাে, 

তুচম এিাকন, এত োকি,—আমাচে হৃদকয়? 

আমাচে হৃদকয় তুচম চনতযোল ো্াে পগ েকব! 

  

পসইচদন পথকে যিচন পযিাকন যাই 

বুকিচি হৃদকয়, তুচম আি পাকশ পাকশ 

পবথকত—উপতযোয়—চশিকে—সানুকত 

— দূকে বুল দূকে, ঊকধ্বথ আেও ঊকধ্বথ। 

  

িাৌঁকদে পোমল আকলা, তােোে দুযচত, 

চদবকসে মহান্ উদ্ভাস— 

সবাে অন্তে-ক্যাচতরূকপ প্রোচশত; 
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তাৌঁে শচক্ত সেল আকলাে প্রাণ! 

মচহমাে ঊষা চতচন, সন্ধযা চবগচলত, 

অনন্ত অশান্ত চতচন সমুি, 

প্রেৃচতে সুষমায়, পািীে সঙ্গীকত 

শুধু্ চতচন, এেমাত্র চতচন। 

  

পঘাে দুচবথপাকে যিন ্চিকয় পচি, 

অবসন্ন্ প্রাণ, োন্ত ও োতে, 

যিন প্রেৃচত আমাকে িূণথ েকে 

ক্ষমাহীন তাে চনয়কম— 

  

শুকনচি পতামাচে স্বে তিচন পহ চপ্রয়! 

বকলি পগাপকন মৃদুভাকষ ‘আচম একসচি’ ,  

প্কগচি পসই স্বকে; পতামাে সকঙ্গ 

সহস্র মৃতুযে মুকি আচম পয চনভথয়। 

তুচম আি মাকয়ে গাকন, যা শুকন 

পোকলে চশশু ঘুচমকয় পকি মাকয়ে পোকল, 

তুচম আি চশশুে হাচসকত ও পিলায়, 

দাৌঁচিকয় থাকো তাকদে মাকি আকলা েকে। 

  

পচবত্রহৃদয় বনু্ধো যিন চমচলত হয় 

তাকদেও মাকি দাৌঁচিকয় থাকো তুচম। 

সুধ্া প কল দাও তুচম মাকয়ে িুকমায়, 

তুচম সুে দাও চশশুে মা-মা ডাকে। 

প্রািীন ঋচষে তুচম ভগবান্, 

সেল মকতে তুচম চিেন্তন উ স, 

পবদ, বাইকবল আে পোোন গাইকি  
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পতামাচে নাম উেেকি—সমস্বকে। 

  

আি, আি, তুচম আি, 

ধ্াবমান ্ীবকন তুচম আত্মাে আত্মা, 

ওৌঁ ত  স  ওৌঁ,৩৪—আমাে ঈশ্বে তুচম, 

চপ্রয় আমাে, আচম পতামাে, আচম পতামাচে। 

পত্রাবলী ৭১-৮০ 

৭১* 

  

চিোকগা 

২ অকটাবে, ’ ৯৩ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 

আমাে দীঘথ নীেবতাে চবষকয় আপচন চে ভাবকিন ্াচন না। প্রথমতঃ মহাসভায় আচম 

পশষ মুহূকতথ একেবাকে চবনা প্র্তুরচতকত হাচ্ে হকয়চিলাম। চেিু সময় তাে ্নয 

চনদারুণভাকব আমাকে বযে থােকত হকয়চিল। চদ্বতীয়তঃ মহাসভায় প্রায় প্রচতচদন 

আমাকে বক্তৃতা েেকত হকয়কি, িকল চলিবাে পোন সময়ই েকে উঠকত পাচেচন। পশষ 

েথা এবং সবকিকয় বি েথা এই পয, পহ হৃদয়বান্ বনু্ধ, আপনাে োকি আচম এমনই 

ঋণী পয, তািাুলকিা েকে—চিচঠে উত্তে পদবাে ্কনযই—চেিু এেটা চলকি পাঠাকল তা 

আপনাে অকহতুে পস হাকদথযে অমযথাদা হত। মহাসভাে পাট এিন িুকেকি। 

  

চপ্রয় ভ্রাতা, পসই মহাসভায়, পযিাকন সাো পৃচথবীে চবচশষ্ট বক্তা ও চিন্তাশীল বযচক্তো 

উপচস্থত, পসিাকন তাৌঁকদে সামকন দাৌঁিাকত এবং বক্তৃতা চদকত আমাে পয েী ভয় হচচ্ছল! 

চেন্তু প্রভু আমাকে শচক্ত চদকয়কিন। প্রায় প্রচতচদন আচম বীকেে মত (?) সভােকক্ষ 

পশ্রাতাকদে সিুিীন হকয়চি। যচদ আচম সিল হকয় থাচে, চতচনই শচক্তসিাে েকেকিন; 
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যচদ আচম পশািনীয়ভাকব বযথথ হকয় থাচে—তা পয হব আচম আকগ পথকেই ্ানতাম—তাে 

োেণ আচম চনতান্ত অজ্ঞান। 

  

আপনাে বনু্ধ অধ্যাপে ব্রাডচল আমাে প্রচত িুবই দয়া প্রোশ েকেকিন এবং সব সময় 

আমাকে উ সাচহত েকেকিন। আহা! সেকল আমাে প্রচত—আমাে মত নগকণযে প্রচত েী 

না প্রীচতপোয়ণ, ভাষায় তা প্রাোশ েো যায় না! প্রভু ধ্নয, ্য় পহাে তাৌঁে, তাৌঁে 

েৃপাদৃচষ্টকত ভােকতে দচেি অজ্ঞ এে সন্ন্যাসী এই মহাশচক্তে পদকশ পচণ্ডত ধ্মথযা্েকদে 

সমতুলয গণয হকয়কি। চপ্রয় ভ্রাতা, ্ীবকনে প্রচতচট চদকন আচম পযভাকব প্রভুে েরুণা 

পাচচ্ছ, আমাে ইচ্ছা হয়, চিন্ন্বকত্রের ও মুচষ্টচভক্ষায় যাচপত লক্ষ লক্ষ যুগবযাপী ্ীবন চদকয় 

তাৌঁে ো্ েকে যাই—োক্ে মকধ্য চদকয়ই তাৌঁে পসবা েকে যাই।  

  

আহা, আচম েী ভাকবই না পিকয়চি, আপচন এিাকন একস ভােকতে েকয়ে্ন মধু্েিচেত্র 

বযচক্তকে পদকি যান—পোমলপ্রাণ পব দ্ধ ধ্মথপালকে, বাগ্মী ম্ুমদােকে; অনুভব েেকবন, 

পসই সুদূে দচেি ভােকতও এমন মানুষ আকিন, যাৌঁকদে হৃদয় এই চবশাল শচক্তশালী 

পদকশে মানুকষে হৃদকয়ে সকঙ্গ সমতাকল স্পচন্দত হয়। 

  

আপনাে পুণযবতী পত্নীকে আমাে অসীম শ্রদ্ধা। আপনাে মধু্ে সন্তানগুচলকে আমাে 

অনন্ত ভালবাসা ও আশীবথাদ। 

  

যথাথথ উদােমনা েকণথল চহচগন ্সন আমাকে বকলকিন পয, আপনাে েনযা তাৌঁে েনযাকে 

আমাে চবষকয় চেিু চলকিকিন। েকণথল আমাে প্রচত িুবই সহানুভূচতপোয়ণ। আচম আগামী 

োল এভানষ্টকন যাচচ্ছ। পসিাকন অধ্যাপে ব্রাডচলকে পদিব, আশা েচে। 

  

প্রভু আমাকদে সেলকে পচবত্র পথকে পচবত্রতে েরুন, যাকত আমো এই পাচথথব পদহটা 

িুৌঁকি পিকল পদবাে আকগই পচেপূণথ আধ্যাচত্মে ্ীবন যাপন েেকত পাচে। 

  

চবকবোনন্দ 
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(পৃথক্ এেচট োগক্ চলচিত পকত্রে পকেে অংশ) 

  

আচম এিন এিানোে ্ ীবনযাত্রাে সকঙ্গ মাচনকয় পনবাে পিষ্টা েেচি। সমে ্ ীবন সেল 

অবস্থাকে তাৌঁেই দান বকল গ্রহণ েকেচি এবং শান্তভাকব পিষ্টা েকেচি তাে সকঙ্গ িাপ 

িাইকয় চনকত। আকমচেোয় প্রথম চদকে আমাে অবস্থা চিল ডাঙায় পতালা মাকিে মত। 

আচম প্রভুে দ্বাো িাচলত হকয় একসচি—আমাে আশলিতা হল, পসই এতচদকনে অভযে 

্ীবকনে ধ্াো এবাে পবাধ্হয় তযাগ েেকত হকব, এবাে পবাধ্হয় চনক্ে বযবস্থা চনক্কেই 

েেকত হকব—এই ধ্ােণাটা েী ্ঘনয অনযায় আে অেৃতজ্ঞতা! আচম এিন স্পষ্ট বুকিচি 

পয, চযচন আমাকে চহমালকয়ে তুষাে-বশকল চেম্বা ভােকতে দগ্ধ প্রান্তকে পথ পদচিকয়কিন, 

চতচনই এিাকন পথ পদিাকবন, সাহাযয েেকবন। তাৌঁে ্ য় পহাে, অকশষ ্ য় পহাে। সুতোং 

আচম আবাে আমাে পুোতন েীচতকত শান্তভাকব গা প কল চদকয়চি। পেউ এচগকয় একস 

আমাকে পিকত পদয়, হয়কতা পেউ পদয় আশ্রয়, পেউ বকল—তাৌঁে েথা পশানাও আমাকদে। 

আচম ্ াচন চতচনই তাকদে পাচঠকয়কিন—আচম শুধু্ চনকদথশ পালন েকে যাব। চতচন আমাকে 

সব পযাগাকচ্ছন। তাৌঁে ইচ্ছাই পূণথ হকব। 

  

অননযাচিন্তয়কন্তা মাং পয ্নাঃ পযুপথাসকত। 

পতষাং চনতযাচভযুক্তানাং পযাগকক্ষমং বহামযহম্॥ গীতা, ৯। ২২ 

  

এমচন এচশয়াকত, এমচন ইওকোকপ, এমচন আকমচেোয়, ভােকতে মরুভূচমে মকধ্যও 

এেই চ্চনষ। আকমচেোে বাচণ্য-বযেতাে মকধ্যও অনয চেিু নয়। োেণ চতচন চে 

এিাকনও পনই? আে যচদ চতচন আমাে পাকশ সচতয এিাকন না থাকেন, তাহকল চনচিত 

ধ্কে পনব, চতচন িান পয, এই চতন চমচনকটে মাচটে শেীে আচম পযন পিকি চদই;—হযাৌঁ, 

তাহকল তাই চতচন িান, এবং আচম তা সানকন্দ পালন েেবাে ভেসা োচি। 

  

ভ্রাতঃ, আমাকদে সাক্ষা  আে হকতও পাকে, নাও পাকে, চতচনই ্াকনন। আপচন চবদ্বান্, 

মহান্ ও পুণযবান্। আপনাকে বা আপনাে পত্নীকে চেিু পশানাবাে স্পধ্থা আচম েচে না। 

তকব আপনাে সন্তানকদে ্নযঃ 
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চপ্রয় বািাো, চপতামাতাে পিকয়ও চতচন পতামাকদে চনেটতে। পতামো িুকলে মত পচবত্র 

ও চনমথল। পসভাকবই থাকো। তাহকলই চতচন চনক্কে প্রোশ েেকবন পতামাকদে োকি। 

বািা অচষ্টন, যিন তুচম পিলা েে, তিন পতামাে সকঙ্গ পিকল যান আে এে পিলুকি, যাৌঁে 

পথকে আে পেউ পতামাকে পবশী ভালবাকসন না। আহা, চে পয ম্ায় ভো চতচন। পিলা 

বব চতচন পনই। েিনও মে মে পগালা চনকয় চতচন পিলা েকেন, পযগুকলাকে আমো বচল 

পৃচথবী বা সূযথ। েিনও পিকলন পতামাচে মত পিাট পিকলে সকঙ্গ, পহকস পহকস পিকল যান 

েত েেকমে পিলা। তাৌঁকে িুৌঁক্ চনকয় পিলকত পােকল পেমন ম্া, এেবাে পসচট পভকব 

পদি। 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, সম্প্রচত আচম পঘাোকিো েেচি। চিোকগায় একলই আচম চমঃ ও চমকসস 

লায়নকে পদিকত যাই। আমাে পদিা মহত্তম দম্পচতকদে অনযতম এৌঁো। যচদ অনুগ্রহ েকে 

আমাকে চেিু পলকিন, দয়া েকে তা ‘চমঃ ্ন্ চব. লায়ন, ২৬২ চমচশগান এচভচনউ, 

চিোকগা,’—এই চঠোনায় পাঠাকবন। 

  

যং বশবাঃ সমুপাসকত চশব ইচত ব্রকহ্মচত পবদাচন্তকনা। 

পব দ্ধা বুদ্ধ ইচত প্রমাণপটবঃ েকতথচত বনয়াচয়োঃ॥ 

অহথচন্ন্তযথ ব্নশাসনেতাঃ েকমথচত মীমাংসোঃ 

পসাঽয়ং পবা চবদধ্াতু বাচঞ্ছতিলং বত্রকলােযনাকথা হচেঃ॥  

  

বনয়াচয়ে বা বদ্বতবাদী চবিযাত দাশথচনে উদয়নািাযথ এই পিােচট েিনা েকেকিন। তাৌঁে 

প্রচসদ্ধ গ্রে ‘েুসুমােচল’ে প্রথকমই এই আশীবথাণী উোচেত হকয়কি। এই পিাকে চতচন 

পিষ্টা েকেকিন সৃচষ্টেতথা ও পেমকপ্রচমে নীচতচনয়ন্তাে প্রোশচনেকপক্ষ সত্তাকে প্রচতপাদন 

েেকত। 

  

আপনাে সদােৃতজ্ঞ বনু্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

৭২* 
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চিোকগা, 

১০ অকটাবে, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় চমকসস উডস, 

গতোল আপনাে চিচঠ পপকয়চি। এিন আচম চিোকগাে চবচভন্ন্ স্থাকন বক্তৃতা চদকয় 

পবিাচচ্ছ—আমাে চবকবিনায় তা পবশ ভালই হকচ্ছ। ৩০ পথকে ৮০ ডলাকেে মকধ্য প্রচত 

বক্তৃতায় পাওয়া যাকচ্ছ; সম্প্রচত ধ্মথমহাসভাে দরুন চিোকগায় আমাে নাম এমনই 

িচিকয় পকিকি পয, এই পক্ষত্রচট তযাগ েো বতথমাকন যুচক্তযুক্ত হকব না। মকন হয়, এ 

বযাপাকে আপচনও চনিয় এেমত হকবন। যাই পহাে, আচম শী্রইই বষ্টকন পযকত পাচে; চঠে 

েকব, তা অবশয বলকত পাচে না। গতোল ষ্ট্রীটে পথকে চিকেচি, পসিাকন এেচট বক্তৃতায় 

৮৭ ডলাে চমকলকি। এই সপ্তাকহ প্রচতচদনই আমাে বক্তৃতা আকি। সপ্তাকহে পশকষ আেও 

আমিণ আসকব বকল আমাে চবশ্বাস। চমঃ উডসকে আমাে প্রীচত, এবং সেল বনু্ধকে 

শুকভচ্ছাচদ। 

  

আপনাে চবশ্বে 

চবকবোনন্দ 

  

৭৩* 

  

C/o J. B. Lyon 

২৬২ চমচশগান এচভচনউ, চিোকগা 

২৬ অকটাবে, ’ ৯৩ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 

আপচন শুকন িুশী হকবন পয, এিাকন আমাে ো্ ভালই িলকি এবং এিাকন প্রায় সেকলই 

আমাে প্রচত িুব সহৃদয়, অবশয চনতান্ত পগাৌঁিাকদে বাদ চদকয়। নানা দূেকদশ পথকে বুল 

মানুষ এিাকন বুল পচেেল্পনা, ভাব ও আদশথ প্রিাে েেবাে উকদ্দকশয সমকবত হকয়কি, 
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এবং আকমচেোই এেমাত্র স্থান, পযিাকন সব চেিুে সািকলযে সম্ভাবনা আকি। তকব 

আমাে পচেেল্পনাে চবষকয় এেদম আে চেিু না বলাই চঠে েকেচি। পসই ভাল। … 

পচেেল্পনাে ্নয এোগ্রভাকব পিকট যাওয়াই আমাে ইচ্ছা, পচেেল্পনাটা থােকব 

আিাকল, বাইকে ো্ েকে যাব, অনযানয বক্তাে মত। 

  

আমাকে চযচন এিাকন একনকিন এবং এিনও পযথন্ত চযচন আমাকে তযাগ েকেনচন, চতচন 

চনিয় পয অবচধ্ আচম এিাকন থােব, আমাকে তযাগ েেকবন না। আপচন প্কন আনচন্দত 

হকবন পয, আচম ভালই েেচি—এবং টাোেচি পাওয়াে বযাপাে যচদ বকলন, িুবই ভাল 

েোে আশা োচি। অবশয আচম এ বযাপাকে একেবাকেই োৌঁিা, চেন্তু শী্রইই এ বযবসাে 

পে শল চশকি পনব। চিোকগায় আচম িুবই ্নচপ্রয়, সুতোং এিাকন আেও চেিু সময় 

থােকত ও টাো সংগ্রহ েেকত িাই। 

  

আগামী োল শহকেে সবকিকয় প্রভাবসম্পন্ন্ মচহলাকদে ‘িটথনাইটচল োব’-এ পব দ্ধধ্মথ 

সম্বকন্ধ বক্তৃতা েেকত যাব। হৃদয়বান্ বনু্ধ! আপনাকে চেভাকব ধ্নযবাদ ্ানাব ্াচন না; 

এবং ্াচন না চেভাকব তাৌঁকে ধ্নযবাদ ্ানাব, চযচন আপনাে সকঙ্গ আমাকে চমচলকয় 

চদকয়কিন। এিন পয আমাে োকি পচেেল্পনাে সািলয সম্ভব পবাধ্ হকচ্ছ, পসটা 

আপনােই ্নয। 

  

ইহ্গকত অগ্রগচতে প্রচত পদকক্ষকপ আনন্দ ও শাচন্ত লাভ েরুন। আপনাে সন্তানকদে 

্নয আমাে প্রীচত ও আশীবথাদ। 

  

সদা প্রীচতবদ্ধ্ 

চবকবোনন্দ 

  

৭৪* 

  

চিোকগা 

২ নকভম্বে, ১৮৯৩ 
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চপ্রয় আলাচসঙ্গা, 

োল পতামাে পত্র পাইলাম। আমাে এে মুহূকতথে অচবশ্বাস ও দুবথলতাে ্নয পতামো 

সেকল এত েষ্ট পাইয়াি, তাহাে ্ নয অচতশয় দুঃচিত। যিন িচবলদাস আমাকে িাচিয়া 

িচলয়া পগল, তিন চনক্কে এত অসহায় ও চনঃসম্বল পবাধ্ েচেলাম পয, চনোশ হইয়া 

পতামাচদগকে তাে েচেয়াচিলাম। তােপে হইকত ভগবান্ আমাকে অকনে বনু্ধ ও সহায় 

চদয়াকিন। বষ্টকনে চনেটবতথী এে গ্রাকম ডটে োইকটে সকঙ্গ আমাে আলাপ হয়। চতচন 

হাভথাডথ চবশ্বচবদযালকয়ে গ্রীেভাষাে অধ্যাপে। চতচন আমাে প্রচত অচতশয় সহানুভূচত 

পদিাইকলন, ধ্মথমহাসভায় যাইবাে চবকশষ আবশযেতা বুিাইকলন—চতচন বচলকলন, 

উহাকত সমুদয় আকমচেোন ্াচতে সচহত আমাে পচেিয় হইকব। আমাে সচহত োহােও 

আলাপ চিল না, সুতোং ঐ অধ্যাপে আমাে ্নয সেল বকন্দাবে েচেবাে ভাে স্বয়ং 

লইকলন। অবকশকষ আচম পুনোয় চিোকগায় আচসলাম। এিাকন এে ভিকলাকেে গৃকহ—

ধ্মথমহাসভাে প্রািয ও পািাতয সেল প্রচতচনচধ্ে সচহত আমােও থাচেবাে বযবস্থা হইল। 

  

আপনাে পেহাবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

‘মহাসভা’ িুচলবাে চদন প্রাকত আমো সেকল ‘চশল্পপ্রাসাদ’  ( Art Place) নামে বাটীকত 

সমকবত হইলাম। পসিাকন মহাসভাে অচধ্কবশকনে ্নয এেচট বৃহ  ও েতেগুচল কু্ষি 

কু্ষি অস্থায়ী হল চনচমথত হইয়াচিল। এিাকন সবথ্াতীয় পলাে সমকবত হইয়াচিকলন। 

ভােতবষথ হইকত আচসয়াচিকলন ব্রাহ্মসমাক্ে প্রতাপিন্দ্র ম্ুমদাে ও পবাম্বাই-এে 

নগেোে; বীেিাৌঁদ গান্ধী ব্নসমাক্ে প্রচতচনচধ্রূকপ এবং এচন পবসাে ও িক্রবতথী 

চথওসচিে প্রচতচনচধ্ রূকপ আচসয়াচিকলন। ইৌঁহাকদে মকধ্য ম্ুমদাকেে সচহত আমাে পূকবথ 

পচেিয় চিল, আে িক্রবতথী আমাে নাম ্াচনকতন। বাসা হইকত ‘চশল্পপ্রাসাদ’ পযথন্ত িুব 

পশাভাযাত্রা েচেয়া যাওয়া হইল এবং আমাকদে সেলকেই প্লাটিকমথে উপে 

পশ্রণীবদ্ধভাকব বসাকনা হইল। েল্পনা েচেয়া পদি, নীকি এেচট হল, আে উপকে এে 

প্রোণ্ড গযালাচে; তাহাকত আকমচেোে সুচশচক্ষত সমাক্ে বািা বািা ৬।৭ হা্াে নেনােী 
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পঘৌঁষাকঘৌঁচষ েচেয়া উপচবষ্ট, আে প্লাটিকমথে উপে পৃচথবীে সবথ্াতীয় পচণ্ডকতে সমাকবশ। 

আে আচম, পয ্ীবকন েিনও সাধ্ােকণে সমকক্ষ বক্তৃতা েকে নাই, পস এই মহাসভায় 

বক্তৃতা েচেকব! সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃচত অনুষ্ঠান যথােীচত ধু্মধ্াকমে সচহত সম্পন্ন্ হইবাে 

পে সভা আেম্ভ হইল। তিন এে্ন এে্ন েচেয়া প্রচতচনচধ্কে সভাে সমকক্ষ পচেচিত 

েচেয়া পদওয়া হইল; তাৌঁহাোও অগ্রসে হইয়া চেিু চেিু বচলকলন। অবশয আমাে বুে 

দুেদুে েচেকতচিল ও চ্হ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াচিল। আচম এতদূে ঘাবিাইয়া পগলাম পয, 

পূবথাকহ্ন বক্তৃতা েচেকত ভেসা েচেলাম না। ম্ুমদাে পবশ বচলকলন, িক্রবতথী আেও 

সুন্দে বচলকলন। িুব েেতাচলধ্বচন হইকত লাচগল। তাৌঁহাো সেকলই বক্তৃতা প্র্তুরত েচেয়া 

আচনয়াচিকলন। আচম চনকবথাধ্, চেিুই প্র্তুরত েচে নাই। পদবী সেস্বতীকে প্রণাম েচেয়া 

অগ্রসে হইলাম। ডটে বযাকো্ আমাে পচেিয় চদকলন। আমাে বগচেে বসকন 

পশ্রাতৃবৃকন্দে চিত্ত চেিু আেৃষ্ট হইয়াচিল, আকমচেোবাসীচদগকে ধ্নযবাদ চদয়া এবং আেও 

দু-এে েথা বচলয়া এেচট কু্ষি বক্তৃতা েচেলাম। যিন আচম ‘আকমচেোবাসী ভচগনী ও 

ভ্রাতৃবৃন্দ’ বচলয়া সভাকে সকম্বাধ্ন েচেলাম, তিন দুই চমচনট ধ্চেয়া এমন েেতাচলধ্বচন 

হইকত লাচগল পয, োকন পযন তালা ধ্চেয়া যায়। তােপে আচম বচলকত আেম্ভ েচেলাম; 

যিন আমাে বলা পশষ হইল, তিন হৃদকয়ে আকবকগ একেবাকে পযন অবশ হইয়া বচসয়া 

পচিলাম। পেচদন সব িবকেে োগক্ বচলকত লাচগল, আমাে বক্তৃতাই পসই চদন 

সেকলে প্রাকণ লাচগয়াচিল; সুতোং তিন সমগ্র আকমচেো আমাকে ্াচনকত পাচেল। 

পসই পশ্রষ্ঠ টীোোে শ্রীধ্ে সতযই বচলয়াকিন, ‘মূেং েকোচত বািালং’—ভগবান্ 

পবাবাকেও মহাবক্তা েচেয়া পতাকলন। তাৌঁহাে নাম ্য়যুক্ত হউে! পসই চদন হইকত আচম 

এে্ন চবিযাত পলাে হইয়া পচিলাম, আে পয চদন চহন্দুধ্মথ সম্বকন্ধ আমাে বক্তৃতা পাঠ 

েচেলাম, পসই চদন ‘হল’-এ এত পলাে হইয়াচিল পয, আে েিনও পসরূপ হয় নাই। 

এেচট সংবাদপত্র হইকত আচম চেয়দংশ উদৃ্ধত েচেকতচিঃ 

  

‘মচহলা—মচহলা—পেবল মচহলা—সমে ্ায়গা ্ুচিয়া, পোণ পযথন্ত িাৌঁে নাই, 

চবকবোনকন্দে বক্তৃতা হইবাে পূকবথ অনয পয সেল প্রবন্ধ পচঠত হইকতচিল, তাহা ভাল না 

লাচগকলও পেবল চবকবোনকন্দে বক্তৃতা শুচনবাে ্নযই অচতশয় সচহষু্ণতাে সচহত 
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বচসয়াচিল, ইতযাচদ।’ যচদ সংবাদপকত্র আমাে সম্বকন্ধ পয-সেল েথা বাচহে হইয়াকি, 

তাহা োচটয়া পাঠাইয়া চদই, তুচম আিযথ হইকব। চেন্তু তুচম পতা ্ ানই, নাম-যশকে আচম 

ঘৃণা েচে। এইটুেু ্ াচনকলই যকথষ্ট হইকব পয, যিনই আচম প্লাটিকমথ দাৌঁিাইতাম, তিনই 

আমাে ্নয েণথবচধ্েোেী েেতাচল পচিয়া যাইত। প্রায় সেল োগক্ই আমাকে িুব 

প্রশংসা েচেয়াকি। িুব পগাৌঁিাকদে পযথন্ত স্বীোে েচেকত হইয়াকি, ‘এই সুন্দেমুি 

ববদুযচতেশচক্তশালী অদু্ভত বক্তাই মহাসভায় পশ্রষ্ঠ আসন অচধ্োে েচেয়াকিন’  ইতযাচদ 

ইতযাচদ। এইটুেু ্াচনকলই পতামাকদে যকথষ্ট হইকব পয, ইহাে পূকবথ প্রািযকদশীয় পোন 

বযচক্তই আকমচেোন সমাক্ে উপে এরূপ প্রভাব চবোে েচেকত পাকেন নাই। 

  

আকমচেোনকদে দয়াে েথা চে বচলব। আমাে এক্ষকণ আে পোন অভাব নাই। আচম িুব 

সুকি আচি, আে ইওকোপ যাইকত আমাে পয িেি লাচগকব, তাহা আচম এিান হইকতই 

পাইব। অতএব পতামাকদে আে আমাকে েষ্ট েচেয়া টাো পাঠাইবাে আবশযে নাই। 

এেটা েথা—পতামো চে এেসকঙ্গ ৮০০৲ টাো পাঠাইয়াচিকল? আচম েুে পোম্পানীে 

চনেট হইকত পেবল ৩০ পাউণ্ড পাইয়াচি। যচদ তুচম ও মহাো্ পৃথক্ পৃথক্ টাো 

পাঠাইয়া থাকো, তাহা হইকল পবাধ্ হয় েতেটা টাো এিনও আমাে চনেট পপ ৌঁিায় নাই। 

যচদ এেত্র পাঠাইয়া থাকো, তকব এেবাে অনুসন্ধান েচেও। 

  

নেচসংহািাযথ নাকম এেচট বালে আমাকদে চনেট আচসয়া ্ ুচটয়াকি। পস গত চতন ব সে 

ধ্চেয়া চিোকগা শহকে অলসভাকব োটাইকতকি। ঘুচেয়া পবিাে বা যাহাই েরুে, আচম 

তাহাকে ভালবাচস। চেন্তু যচদ তাহাে সম্বকন্ধ পতামাে চেিু ্ ানা থাকে, তাহা চলচিকব। পস 

পতামাকে ্াকন। পয ব সে পাচে এেচ্চবশন হয়, পসই ব সে পস ইওকোকপ আকস। 

আমাে পপাষাে প্রভৃচতে ্নয পয গুরুতে বযয় হইয়াকি, তাহা সব চদয়া আমাে হাকত 

এিন ২০০ শত পাউণ্ড আকি। আে আমাে বািীভািা বা িাইিেকিে ্নয এে পয়সাও 

লাকগ না। োেণ ইচ্ছা েচেকলই এই শহকেে অকনে সুন্দে সুন্দে বািীকত আচম থাচেকত 

পাচে। আে আচম বোবেই োহােও না োহােও অচতচথ হইয়া েচহয়াচি। এই ্ াচতে এত 

অনুসচন্ধ সা! তুচম আে পোথাও এরূপ পদচিকব না। ইহাো সব চ্চনষ ্াচনকত ইচ্ছা 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 115 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েকে, আে ইহাকদে নােীগণ সেল পদকশে নােী অকপক্ষা উন্ন্ত; আবাে সাধ্ােণতঃ 

আকমচেোন নােী আকমচেোন পুরুষ অকপক্ষা অচধ্ে চশচক্ষত ও উন্ন্ত। পুরুকষ অকথথে 

্নয সাো ্ীবনটাকেই দাসত্বশৃ্খলকল আবদ্ধ েচেয়া োকি, আে ত্রেরীকলাকেো অবোশ 

পাইয়া আপনাকদে উন্ন্চতে পিষ্টা েকে; ইহাো িুব সহৃদয় ও অেপট। পয-কোন বযচক্তে 

মাথায় পোনরূপ পিয়াল আকি, পসই এিাকন তাহা প্রিাে েচেকত আকস; আে আমায় 

লজ্জাে সচহত বচলকত হইকতকি, এিাকন এইরূকপ পয সমে মত প্রিাে েো হয়, তাহাে 

অচধ্োংশই যুচক্তসহ নয়। ইহাকদে অকনে পদাষও আকি। তা পোন্ ্াচতে নাই? আচম 

সংকক্ষকপ ্গকতে সমুদয় ্াচতে োযথ ও লক্ষণ এইরূকপ চনকদথশ েচেকত িাইঃ এচশয়া 

সভযতাে বী্ বপন েচেয়াচিল, ইওকোপ পুরুকষে উন্ন্চত চবধ্ান েচেয়াকি, আে 

আকমচেো নােীগকণে এবং সাধ্ােণ পলাকেে উন্ন্চত চবধ্ান েচেকতকি। এ পযন নােীগকণে 

ও শ্রম্ীচবগকণে স্বগথস্বরূপ। আকমচেোে নােী ও সাধ্ােণ পলাকেে সকঙ্গ আমাকদে 

পদকশে তুলনা েচেকল ত ক্ষণা  পতামাে মকন এই ভাব উচদত হইকব। আে এই পদশ চদন 

চদন উদােভাবাপন্ন্ হইকতকি। ভােকত পয ‘দৃঢ়িমথ খ্রীষ্টান’ (ইহা ইহাকদেই েথা৩৫) 

পদচিকত পাও, তাহাকদে পদচিয়া ইহাচদকগে চবিাে েচেও না। তাহাো এিাকনও আকি 

বকট; চেন্তু তাহাকদে সংিযা দ্রুত েচময়া যাইকতকি। আে পয আধ্যাচত্মেতা চহন্দুকদে 

প্রধ্ান পগ েকবে ব্তুর, এই মহান্ ্াচত দ্রুত তাহাে চদকে অগ্রসে হইকতকি। 

  

চহন্দু পযন েিনও তাহাে ধ্মথ তযাগ না েকে। তকব ধ্মথকে উহাে চনচদথষ্ট সীমাে চভতে 

োচিকত হইকব, আে সমা্কে উন্ন্চতে স্বাধ্ীনতা চদকত হইকব। ভােকতে সেল সংস্কােই 

এই গুরুতে ভ্রকম পচিয়াকিন পয, পপ কোচহকতযে সবথচবধ্ অতযািাে ও অবনচতে ্নয 

তাৌঁহাো ধ্মথকেই দায়ী েচেয়াকিন; সুতোং তাৌঁহাো চহন্দুে ধ্মথরূপ এই অচবনশ্বে দুগথকে 

ভাচঙকত উদযত হইকলন। ইহাে িল চে হইল?—চনষ্ফলতা! বুদ্ধ হইকত োমকমাহন োয় 

পযথন্ত সেকলই এই ভ্রম েচেয়াচিকলন পয, ্াচতকভদ এেচট ধ্মথচবধ্ান; সুতোং তাৌঁহাো 

ধ্মথ ও ্াচত উভয়কেই এেসকঙ্গ ভাচঙকত পিষ্টা েচেয়া চবিল হইয়াচিকলন। এ চবষকয় 

পুকোচহতগণ যতই আকবাল-তাকবাল বলুন না পেন, ্াচত এেচট অিলায়তকন পচেণত 

সামাচ্ে চবধ্ান িািা চেিুই নকহ। উহা চনক্ে োযথ পশষ েচেয়া এক্ষকণ ভােতগগনকে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 116 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দুগথকন্ধ আচ্ছন্ন্ েচেয়াকি। ইহা দূে হইকত পাকে, পেবল যচদ পলাকেে হাোকনা সামাচ্ে 

স্বাতিযবুচদ্ধ চিোইয়া আনা যায়। এিাকন পয-কেহ ্চ্মভয়াকি, পসই ্াকন—পস এে্ন 

মানুষ। ভােকত পয-কেহ ্্মভায়, পসই ্াকন—পস সমাক্ে এে্ন ক্রীতদাস মাত্র। 

স্বাধ্ীনতাই উন্ন্চতে এেমাত্র সহায়ে। স্বাধ্ীনতা হেণ েচেয়া লও, তাহাে িল অবনচত। 

আধু্চনে প্রচতকযাচগতা প্রবচতথত হওয়াে সকঙ্গ সকঙ্গ েত দ্রুতকবকগ ্াচতকভদ উচঠয়া 

যাইকতকি। এিন উহাকে নাশ েচেকত হইকল পোন ধ্কমথে আবশযেতা নাই। আযথাবকতথ 

ব্রাহ্মণ পদাোনদাে, ্ুতাবযবসায়ী ও শুৌঁিী িুব পদচিকত পাওয়া যায়। ইহাে োেণ পেবল 

প্রচতকযাচগতা। বতথমান গভণথকমকেে অধ্ীকন োহােও আে ্ীচবোে ্নয পয-কোন বৃচত্ত 

আশ্রয় েচেকত পোনরূপ বাধ্া নাই। ইহাে িল প্রবল প্রচতকযাচগতা! এইরূকপ সহস্র সহস্র 

বযচক্ত—্কিে মত নীকি পচিয়া না থাচেয়া, পয উে সম্ভাবনা লইয়া তাহাো ্্মভগ্রহণ 

েচেয়াকি, তাহা পাইবাে পিষ্টা েচেয়া পসই েকে উপনীত হইকতকি।  

  

আচম এই পদকশ অন্ততঃ শীতোলটা থাচেব, তােপে ইওকোপ যাইব। আমাে যাহা চেিু 

আবশযে, ভগবানই সব পযাগাইয়া চদকবন, আশা েচে। সুতোং এিন পস চবষকয় 

পতামাকদে পোন দুচিন্তাে োেণ নাই। আমাে প্রচত ভালবাসাে ্নয পতামাকদে চনেট 

েৃতজ্ঞতা প্রোশ আমাে অসাধ্য। 

  

আচম চদন চদন বুচিকতচি, প্রভু আমাে সকঙ্গ সকঙ্গ েচহয়াকিন, আে আচম তাৌঁহাে আকদশ 

অনুসেণ েচেবাে পিষ্টা েচেকতচি। তাৌঁহাে ইচ্ছাই পূণথ হইকব। এই পত্রিাচন পিতচিে 

মহাো্াকে পাঠাইয়া চদও, আে ইহা প্রোশ েচেও না। আমো ্গকতে ্নয অকনে 

মহ  োযথ েচেব, আে উহা চনঃস্বাথথভাকব েচেব, নামযকশে ্নয নকহ। 

  

“ ‘পেন’ প্রকশ্ন আমাকদে নাচহ অচধ্োে। ো্ েে, েকে মে—এই হয় সাে॥’ সাহস 

অবলম্বন েে, আমাদ্বাো ও পতামাকদে দ্বাো বি বি ো্ হইকব, এই চবশ্বাস োকিা। 

ভগবান্ বি বি ো্ েচেবাে ্নয আমাচদগকে চনচদথষ্ট েচেয়াকিন, আে আমো তাহা 

েচেব। চন্চদগকে প্র্তুরত েচেয়া োকিা; অথথা  পচবত্র, চবশুদ্ধস্বভাব এবং 

চনঃস্বাথথকপ্রমসম্পন্ন্ হও। দচেি, দুঃিী, পদদচলতচদগকে ভালবাস; ভগবান্ পতামাচদগকে 
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আশীবথাদ েচেকবন। সমকয় সমকয় োমনাকদে ো্া ও আে আে সেল বনু্ধে সচহত সাক্ষা  

েচেকব এবং যাহাকত তাৌঁহাো ভােকতে সাধ্ােণ পলাকেে প্রচত সহানুভূচতসম্পন্ন্ হন, তাহাে 

পিষ্টা েচেকব। তাৌঁহাচদগকে বল, তাৌঁহাো তাহাকদে উন্ন্চতে প্রচতবন্ধেস্বরূপ হইয়া আকিন, 

আে যচদ তাৌঁহাো উহাকদে উন্ন্চতে পিষ্টা না েকেন, তকব তাৌঁহাো মনুষয-নাকমে পযাগয 

নকহন। ভয় তযাগ েে, প্রভু পতামাকদে সকঙ্গই েচহয়াকিন; চতচন চনিয়ই ভােকতে লক্ষ 

লক্ষ অনশনচেষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ ্ নগণকে উন্ন্ত েচেকবন। এিানোে এে্ন পেকলে েুচল 

পতামাকদে অকনে যুবে এবং অচধ্োংশ ো্া-ো্িা হইকত অচধ্ে চশচক্ষত। আমোও 

পেন না উহাকদে মত চশচক্ষত হইব? অবশযই হইব। অচধ্োংশ ভােতীয় নােী যতদূে 

চশক্ষাে উন্ন্চত েল্পনা েচেকত পাকে, প্রকতযেচট মাচেথন নােী তদকপক্ষা অকনে অচধ্ে 

চশচক্ষতা। আমাকদে মচহলাগণকেও পেন না ঐরূপ চশচক্ষতা েচেব? অবশযই েচেকত 

হইকব। 

  

মকন েচেও না, পতামো দচেি। অথথই বল নকহ; সাধু্তাই—পচবত্রতাই বল। আচসয়া পদি, 

সমগ্র ্গকত ইহাই প্রেৃত বল চে না। ইচত 

  

আশীবথাদে 

চবকবোনন্দ 

  

পুনঃ—ভাল েথা, পতামাে োোে প্রবকন্ধে মত অদু্ভত বযাপাে আচম আে েিনও পদচি 

নাই। এ পযন বযবসাদাকেে চ্চনকষে িদথ; সুতোং উহা ধ্মথ মহাসভায় পাকঠে পযাগয 

চবকবচিত হয় নাই। তাই নেচসংহািাযথ এেটা পাকশে হকল উহা হইকত েতে েতে অংশ 

পাঠ েচেল; চেন্তু পেহই উহাে এেটা েথাও বুচিল না। তাৌঁহাকে এ চবষকয় চেিু বচলও 

না। অকনেটা ভাব িুব অল্প েথাে চভতে প্রোশ েো এেটা চবকশষ চশল্পেলা বচলকত 

হইকব। এমচন চে, মচণলাল চদ্বকবদীে প্রবন্ধও অকনে োটিাৌঁট েচেকত হইয়াচিল। প্রায় 

এে হা্াকেে অচধ্ে প্রবন্ধ পিা হইয়াচিল, সুতোং তাহাকদে ওরূপ আকবাল-তাকবাল 

বক্তৃতা শুচনবাে সময়ই চিল না। অনযানয বক্তাচদগকে সাধ্ােণতঃ পয আধ্ ঘো সময় 

পদওয়া হইয়াচিল, তাহা অকপক্ষা আমাকে অকনেটা অচধ্ে সময় পদওয়া হইয়াচিল, োেণ 
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পশ্রাতৃবৃন্দকে ধ্চেয়া োচিবাে ্নয সবথাকপক্ষা পলােচপ্রয় বক্তাচদগকে সবথকশকষ োিা 

হইত। আে আমাে প্রচত ইহাকদে চে সহানুভূচত! এবং ইহাকদে বধ্যথই বা েত! ভগবান্ 

তাহাচদগকে আশীবথাদ েরুন। প্রাকত পবলা দশটা হইকত োচত্র দশটা পযথন্ত তাহাো বচসয়া 

থাচেত, মকধ্য পেবল িাইবাে ্নয আধ্ ঘো িুচট—ইকতামকধ্য প্রবকন্ধে পে প্রবন্ধ পাঠ 

হইত, তাহাকদে মকধ্য অচধ্োংশই বাক্ ও অসাে, চেন্তু তাহাো তাহাকদে চপ্রয় বক্তাকদে 

বক্তৃতা শুচনবাে অকপক্ষায় এতক্ষণ বচসয়াই থাচেত। চসংহকলে ধ্মথপালও তাহাকদে 

অনযতম চপ্রয় বক্তা চিকলন। চতচন বিই অমাচয়ে, আে এই মহাসভাে অচধ্কবশকনে সময় 

আমাকদে িুব ঘচনষ্ঠতা হইয়াচিল। 

  

পুনা হইকত আগত চমস পসাপোব্ী নাম্নী ্ বনো খ্রীষ্টান মচহলা আে ব্নধ্কমথে প্রচতচনচধ্ 

চমঃ গান্ধী একদকশ আেও চেিুচদন থাচেয়া বক্তৃতা চদয়া ঘুচেয়া অকথথাপা্কনে পিষ্টা 

েচেকবন। আশা েচে, তাৌঁহাকদে উকদ্দশয সিল হইকব। এ পদকশ বক্তৃতা েো িুব 

লাভ্নে বযবসা, অকনে সময় ইহাকত প্রিুে টাো পাওয়া যায়। তুচম পয পচেমাকণ পলাে 

আেষথণ েচেকত পাচেকব, তাহাে উপেই টাো চনভথে েচেকব। চমঃ ইঙ্গােকসাল প্রচত 

বক্তৃতায় ৫০০ হইকত ৬০০ ডলাে পযথন্ত পাইয়া থাকেন। চতচন এ পদকশে সবথাকপক্ষা 

প্রচসদ্ধ বক্তা। আচম পিতচিে মহাো্াকে আমাে আকমচেোে িকটাগ্রাি পাঠাইয়াচি। 

ইচত 

  

আশীবথাদে 

চব— 

  

৭৫* 

  

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগা 

১৯ নকভম্বে, ১৮৯৩ 

  

চপ্রয় চমকসস উডস,  
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চিচঠে উত্তে চদকত আমাে পদেীে ্নয মাি েেকবন। েকব আপনাে সকঙ্গ আবাে সাক্ষা  

েেকত পােব ্াচন না। আগামী োল মযাচডসন এবং চমচনয়াকপাচলস েওনা হচচ্ছ। পয 

ইংকে্ ভিকলােচটে েথা আপচন বকলচিকলন, চতচন হকলন লণ্ডকনে ডাঃ মকমচে, লণ্ডকনে 

দচেিকদে মকধ্য েমথী চহসাকব সুপচেচিত—অচত মধু্ে িচেকত্রে পলাে। আপচন পবাধ্ হয় 

্াকনন না, ইংচলশ িািথই পৃচথবীকত এে মাত্র ধ্মথীয় সংস্থা, যা এিাকন প্রচতচনচধ্ পাঠায়চন; 

এবং েযাোেকবেীে আেথচবশপ ধ্মথমহাসভাকে প্রোকশয চনন্দা েো সকত্ত্বও ডাঃ মকমচে 

মহাসভায় একসচিকলন। 

  

পহ সহৃদয় বনু্ধ, আপনাকে ও আপনাে েৃতী পুত্রকে ভালবাসা ্ানাচচ্ছ—আচম সবথদা 

আপনাকদে চিচঠ চলচি আে না চলচি, চেিু একস যায় না।  

  

আপচন চে আমাে বইগুচল এবং ‘েভাে-অল’চটকে চমঃ পহকলে চঠোনায় এক্সকপ্রস-কযাকগ 

পাঠাকত পাকেন? ওগুচল আমাে দেোে। এক্সকপ্রকসে দাম এিাকন চমচটকয় পদওয়া হকব। 

আপনাকদে সেকলে উপে প্রভুে আশীবথাদ বচষথত পহাে। 

  

আপনাে সদাবনু্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

পুনি—চমস সযানবনথ বা পূবথািকলে অনযানয বনু্ধকদে যচদ আপচন েিনও চিচঠ পলকিন, 

তাহকল অনুগ্রহ েকে তাৌঁকদে আমাে গভীে শ্রদ্ধা ্ানাকবন।  

  

আপনাে চবশ্বে 

চবকবোনন্দ 

  

৭৬ 

  

(হচেপদ চমত্রকে চলচিত) 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 
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C/o G. W. Hale 

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগা 

২৮ চডকসম্বে, ১৮৯৩ 

  

েলযাণবকেষু, 

বাবা্ী, পতামাে পত্র োল পাইয়াচি। পতামো পয আমাকে মকন োচিয়াি, ইহাকত আমাে 

পেমানন্দ। ভােতবকষথে িবকেে োগক্ চিোকগাবৃত্তান্ত হাচ্ে—বি আিকযথে চবষয়, 

োেণ আচম যাহা েচে, পগাপন েচেবাে যকথাচিত পিষ্টা েচে। এ পদকশ আিকযথে চবষয় 

অকনে। চবকশষ একদকশ দচেি ও ত্রেরী-দচেি নাই বচলকলই হয় ও এ পদকশে ত্রেরীকদে মত 

ত্রেরী পোথাও পদচি নাই! স পুরুষ আমাকদে পদকশও অকনে, চেন্তু একদকশে পমকয়কদে মত 

পমকয় বিই েম। ‘যা শ্রীঃ স্বয়ং সুেৃচতনাং ভবকনষু’৩৬—পয পদবী সুেৃতী পুরুকষে গৃকহ 

স্বয়ং শ্রীরূকপ চবো্মানা। এ েথা বিই সতয। এ পদকশে তুষাে পযমন ধ্বল, পতমচন 

হা্াে হা্াে পমকয় পদকিচি। আে এো পেমন স্বাধ্ীন! সেল ো্ এোই েকে। স্কুল-

েকল্ পমকয়কত ভো। আমাকদে পপািা পদকশ পমকয়কিকলে পথ িচলবাে পযা নাই। আে 

একদে েত দয়া! যতচদন এিাকন একসচি, একদে পমকয়ো বািীকত স্থান চদকতকি, পিকত 

চদকচ্ছ—পলেিাে পদবাে সব বকন্দাবে েকে, সকঙ্গ েকে বা্াকে চনকয় যায়, চে না েকে 

বচলকত পাচে না। শত শত ্্মভ একদে পসবা েেকলও একদে ঋণমুক্ত হব না। 

  

বাবা্ী, শাক্ত শকব্দে অথথ ্ান? শাক্ত মাকন মদ-ভাঙ্ নয়, শাক্ত মাকন চযচন ঈশ্বেকে 

সমে ্গকত চবোচ্ত মহাশচক্ত বকল ্াকনন এবং সমগ্র ত্রেরী-্াচতকত পসই মহাশচক্তে 

চবোশ পদকিন। এো তাই পদকি; এবং মনু মহাো্ বচলয়াকিন পয, ‘যত্র নাযথ্তুর পূ্যকন্ত 

েমকন্ত তত্র পদবতাঃ’৩৭—পযিাকন ত্রেরীকলাকেো সুিী, পসই পচেবাকেে উপে ঈশ্বকেে 

মহােৃপা। এো তাই েকে। আে এো তাই সুিী, চবদ্বান্ , স্বাধ্ীন, উকদযাগী। আে আমো 

ত্রেরীকলােকে নীি, অধ্ম, মহা পহয়, অপচবত্র বচল। তাে িল—আমো পশু, দাস, উদযমহীন, 

দচেি। 
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এ পদকশে ধ্কনে েথা চে বচলব? পৃচথবীকত একদে মত ধ্নী ্াচত আে নাই। ইংকে্ো 

ধ্নী বকট, চেন্তু অকনে দচেি আকি। এ পদকশ দচেি নাই বচলকলই হয়। এেটা িােে 

োিকত পগকল পো্ ৬ টাো—িাওয়া-পো বাদ—চদকত হয়। ইংলকণ্ড এে টাো পো্। 

এেটা েুচল ৬ টাো পোক্ে েম িাকট না। চেন্তু িেিও পতমচন। িাে আনাে েম এেটা 

িাোপ িুরুট পমকল না। ২৪৲ টাোয় এে প্ািা ম্বুত ্ুকতা। পযমন পো্গাে পতমচন 

িেি। চেন্তু এো পযমন পো্গাে েচেকত, পতমচন িেি েচেকত। 

  

আে একদে পমকয়ো চে পচবত্র! ২৫ ব সে ৩০ ব সকেে েকম োরুে চববাহ হয় না। আে 

আোকশে পক্ষীে নযায় স্বাধ্ীন। বা্াে-হাট, পো্গাে, পদাোন, েকল্, পপ্রাকিসে—সব 

ো্ েকে, অথি চে পচবত্র! যাকদে পয়সা আকি, তাো চদনোত গেীবকদে উপোকে 

বযে! আে আমো চে েচে? আমাে পমকয় ১১ ব সকে পব না হকল িাোপ হকয় যাকব! 

আমো চে মানুষ, বাবা্ী? মনু বকলকিন, ‘েনযাকপযবং পালনীয়া চশক্ষণীয়াচতচতষত্নতঃ’—

পিকলকদে পযমন ৩০ ব সে পযথন্ত ব্রহ্মিযথ েকে চবদযাচশক্ষা হকব, পতমচন পমকয়কদেও 

েচেকত হইকব। চেন্তু আমো চে েেচি? পতামাকদে পমকয়কদে উন্ন্চত েচেকত পাে? তকব 

আশা আকি। নতুবা পশু্্মভ ঘুচিকব না। 

  

চদ্বতীয় দচেি পলাে। যচদ োরুে আমাকদে পদকশ নীিেুকল ্্মভ হয়, তাে আে আশা 

ভেসা নাই, পস পগল। পেন পহ বাপু? চে অতযািাে! একদকশে সেকলে আশা আকি, ভেসা 

আকি, opportunities (সুচবধ্া) আকি। আ্ গেীব, োল পস ধ্নী হকব, চবদ্বান্ হকব, 

্গ মানয হকব। আে সেকল দচেকিে সহায়তা েচেকত বযে। গকি ভােতবাসীে মাচসে 

আয় ২৲ টাো। সেকল পিৌঁিাকচ্ছন, আমো বি গেীব, চেন্তু ভােকতে দচেকিে সহায়তা 

েচেবাে েয়টা সভা আকি? ে-্ন পলাকেে লক্ষ লক্ষ অনাকথে ্নয প্রাণ োৌঁকদ? পহ 

ভগবান্, আমো চে মানুষ! ঐ পয পশুব  হািী-কডাম পতামাে বািীে িাচেচদকে, তাকদে 

উন্ন্চতে ্নয পতামো চে েকেি, তাকদে মুকি এে-গ্রাস অন্ন্ পদবাে ্নয চে েকেি, 

বলকত পাে? পতামো তাকদে পিাৌঁও না, ‘দূে দূে’ েে। আমো চে মানুষ? ঐ পয পতামাকদে 

হা্াে হা্াে সাধু্-ব্রাহ্মণ চিেকিন, তাৌঁো এই অধ্ঃপচতত দচেি পদদচলত গেীবকদে 
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্নয চে েেকিন? িাচল বলকিন, ‘িুৌঁকয়া না, আমায় িুৌঁকয়া না।’ এমন সনাতন ধ্মথকে চে 

েকে পিকলকি! এিন ধ্মথ পোথায়? িাচল িুৌঁ মাগথ—আমায় িুৌঁকয়া না, িুৌঁকয়া না। 

  

আচম একদকশ একসচি, পদশ পদিকত নয়, তামাসা পদিকত নয়, নাম েেকত নয়, এই 

দচেকিে ্নয উপায় পদিকত। পস উপায় চে, পকে ্ানকত পােকব, যচদ ভগবান্ সহায় 

হন।  

  

একদে অকনে পদাষও আকি। িল এই, ধ্মথচবষকয় এো আমাকদে পিকয় অকনে নীকি, 

আে সামাচ্ে সম্বকন্ধ এো অকনে উকে। একদে সামাচ্ে ভাব আমো গ্রহণ েচেব, 

আে একদে আমাকদে অদু্ভত ধ্মথ চশক্ষা চদব। 

  

েকব পদকশ যাব ্ াচন না, প্রভুে ইচ্ছা বলবান্। পতামো সেকল আমাে আশীবথাদ ্ াচনকব। 

ইচত 

  

চবকবোনন্দ 

  

৭৭* 

  

[মান্দ্রা্ী ভক্তচদগকে চলচিত] 

  

C/o G. W. Hale 

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগা 

২২ অগষ্ট, ১৮৯২ 

  

চপ্রয় বনু্ধগণ, 

পতামাকদে পত্র পাইয়াচি। আচম আিযথ হইলাম পয, আমাে সম্বকন্ধ অকনে েথা ভােকত 

পপ ৌঁচিয়াকি। ‘ইচেচেয়ে’ পচত্রোে পয সমাকলািনাে উকিি েচেয়াি, তাহা সমুদয় 

আকমচেোবাসীে ভাব বচলয়া বুচিও না; এই পচত্রো এিাকন পেহ ্ াকন না বচলকলই হয়, 

আে ইহাকে এিানোে পলাে ‘নীলনাচসে পপ্রসচবকটচেয়ান’পদে োগ্ বকল। এ সম্প্রদায় 
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িুব পগাৌঁিা। অবশয এই নীলনাচসেগণ সেকলই পয অভি, তা নয়। সাধ্ােকণ যাহাকে 

আোকশ তুচলয়া চদকতকি, তাহাকে আক্রমণ েচেয়া এেটু চবিযাত হইবাে ইচ্ছায় এই 

পচত্রো ঐরূপ চলচিয়াচিল। আকমচেোবাসী ্নসাধ্ােণ এবং পুকোচহতগকণে অকনকেই 

আমাকে িুব যত্ন েচেকতকিন। পোন বি পলােকে গালাগাচল চদয়া পচত্রোগুচলে 

িযাতনামা হইবাে ওই পে শল এিানোে সেকলই ্ াকন; সুতোং এিানোে পলাকে উহা 

চেিু গ্রাহয েকে না। অবশয ভােতীয় চমশনচেগণ পয ইহা লইয়া এেটা ুল্ুে েচেবাে 

পিষ্টা েচেকব, তাহাকত সকন্দহ নাই; চেন্তু তাহাচদগকে বচলও—‘পহ য়াুলদী, লক্ষয েে, 

পতামাে উপে এিন ঈশ্বকেে দণ্ড নাচময়া আচসয়াকি।’ তাহাকদে প্রািীন গৃকহে চভচত্ত পযথন্ত 

এক্ষকণ যায় যায় হইয়াকি, আে তাহাো পাগকলে মত যতই িী োে েরুে না পেন, উহা 

ভাচঙকবই ভাচঙকব। চমশনেীকদে ্নয অবশয আমাে দুঃি হয়। প্রািযকদশবাচসগণ এিাকন 

দকল দকল অকনে আসাকত—তাহাকদে ভােকত চগয়া বিমানুচষ েচেবাে উপায় অকনে 

েচময়া আচসয়াকি। চেন্তু ইহাকদে প্রধ্ান প্রধ্ান পুকোচহতগকণে মকধ্য এে্নও আমাে 

চবকোধ্ী নকহন। যাই পহাে, যিন পুেুকে নাচময়াচি, তিন ভাল েচেয়াই োন েচেব। 
  

তাহাকদে সিুকি আচম আমাকদে ধ্কমথে পয সংচক্ষপ্ত চববেণ পাঠ েচেয়াচিলাম, ত সম্বকন্ধ 

এেচট সংবাদপত্র হইকত োচটয়া পাঠাইয়া চদলাম। আমাে অচধ্োংশ বক্তৃতাই মুকি মুকি। 

আশা েচে একদশ হইকত িচলয়া যাইবাে পূকবথ পুেোোকে পসগুচলকে গ্রচথত েচেকত 

পাচেব। ভােত হইকত পোন সাহাকযযে আে আবশযে নাই, এিাকন আমাে যকথষ্ট আকি। 

বেং পতামাকদে চনেট পয টাো আকি, তাহা দ্বাো এই কু্ষি বক্তৃতাচট মুচিত ও প্রোচশত 

েে এবং চবচভন্ন্ পদশীয়-ভাষায় অনুবাদ েচেয়া িাচেচদকে উহাে প্রিাে েে। ইহা ্াচতে 

সিুকি আমাকদে আদশথ ্ াগরূে োচিকব। আে পসই পেন্দ্রীয় চবদযালকয়ে েথা এবং উহা 

হইকত ভােকতে িতুচদথকে শািা-চবদযালয় সংস্থাপকনে েথাও ভুচলও না। আচম এিাকন 

প্রাণপকণ সাহাযয-লাকভে ্ নয পিষ্টা েচেকতচি, পতামো ভােকতও পিষ্টা েে। িুব দৃঢ়ভাকব 

োযথ েে। ‘োমনাথ’ বা পয-কোন ‘নাথ’পে পাও, তাহাকেই ধ্চেয়া তাহাে সাহাকযয এই 

োকযথে ্নয ধ্ীকে ধ্ীকে টাো সিয় েচেকত থাকো। যচদও এিাকন এবাে অকথথে বিই 
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অনটন, তথাচপ আমাে যতদূে সাধ্য েচেকতচি। এিাকন এবং ইওকোকপ ভ্রমণ েচেবাে 

সমুদয় িেি আমাে যকথষ্ট পযাগাি হইয়া যাইকব।  

  

আচম চেচডে পত্র পাইয়াচি। ্ াচতকভদ উচঠয়া যাইকব চে থাচেকব, এ সম্বকন্ধ আমাে চেিুই 

েচেবাে নাই। আমাে উকদ্দশয এই পয, ভােকত বা ভােকতে বাচহকে মনুষয্াচত পয মহ  

চিন্তাোচশ উদ ্ভাবন েচেয়াকি, তাহা অচত হীন, অচত দচেকিে চনেট পযথন্ত প্রিাে েো। 

তােপে তাো চনক্ো ভাবুে। ্াচতকভদ থাো উচিত চে না, ত্রেরীকলােকদে সমূ্পণথ 

স্বাধ্ীনতা পাওয়া উচিত চে না, এ চবষকয় আমাে মাথা ঘামাইবাে দেোে নাই। ‘চিন্তা ও 

োকযথে স্বাধ্ীনতাে উপকেই চনভথে েকে ্ ীবন, উন্ন্চত এবং েলযাণ।’ ইহাে অভাকব মানুষ, 

বণথ ও ্াচতে পতন অবশযম্ভাবী। 

  

্াচতকভদ থােুে বা নাই থােুে, পোন মতবাদ প্রিচলত থােুে বা নাই থােুে, পয-কোন 

বযচক্ত, পশ্রণী, বণথ, ্াচত বা সম্প্রদায় যচদ অপে পোন বযচক্তে স্বাধ্ীন চিন্তাে ও োকযথে 

শচক্তকত বাধ্া পদয় (অবশয যতক্ষণ পযথন্ত ঐ শচক্ত োহােও অচনষ্ট না েকে) তাহা অচত 

অনযায়, এবং পয ঐরূপ েকে—তাহাে পতন অবশযম্ভাবী। 

  

আমাে ্ীবকন এই এেমাত্র আোঙ্ক্ষা পয, আচম এমন এেচট যি িালাইয়া যাইব—যাহা 

প্রকতযে বযচক্তে চনেট উে উে ভাবোচশ বহন েচেয়া লইয়া যাইকব। তােপে পুরুষই 

হউে আে নােীই হউে—চনক্োই চনক্কদে ভাগয েিনা েচেকব। আমাকদে পূবথপুরুষগণ 

এবং অনযানয ্াচত ্ীবকনে গুরুতে সমসযাসমূহ সম্বকন্ধ চে চিন্তা েচেয়াকিন, তাহা 

সেকল ্ানুে। চবকশষতঃ তাহাো পদিুে—অপকে এক্ষকণ চে েচেকতকি। তােপে তাহাো 

চে েচেকব, চস্থে েরুে। োসায়চনে িবযগুচল আমো এে সকঙ্গ োচিয়া চদব মাত্র, উহাো 

প্রেৃচতে চনয়কম দানা বাৌঁচধ্কব। আকমচেোে মচহলাগণ সম্বকন্ধ বক্তবয এই—তাৌঁহাো আমাে 

িুব বনু্ধ। শুধু্ চিোকগায় নয়, সমগ্র আকমচেোয়। তাৌঁহাকদে দয়াে ্নয আচম পয েতদূে 

েৃতজ্ঞ, তাহা প্রোশ েো আমাে সাধ্য নয়। প্রভু তাৌঁহাচদগকে আশীবথাদ েরুন। এই পদকশ 

মচহলাগণ সমুদয় ্াতীয় েৃচষ্টে প্রচতচনচধ্স্বরূপ। পুরুকষো োকযথ এত বযে পয 
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আকত্মান্ন্চতে সময় পায় না। এিানোে মচহলাগণ প্রকতযকে বি বি আকন্দালকনে 

প্রাণস্বরূপ। 

  

ভট্টািাযথ মহাশয়কে অনুগ্রহপূবথে বচলকব, আচম তাৌঁহাে িকনাগ্রাকিে েথা চবস্মৃত হই নাই। 

তকব এচডসন ৩৮ সম্প্রচত ইহাে উন্ন্চতসাধ্ন েচেয়াকিন; যতচদন না তাহা বাচহে 

হইকতকি, ততচদন আচম উহা ক্রয় েো যুচক্তসঙ্গত মকন েচে না। 

  

দৃঢ়ভাকব োযথ েচেয়া যাও, অচবিচলত অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুে উপে চবশ্বাস োকিা; 

োক্ লাকগা। দুইচদন আকগই হউে বা পকেই হউে, আচম আচসকতচি। আমাকদে োকযথে 

এই মূল েথাটা সবথদা মকন োচিকব—‘ধ্কমথ এেচবন্দুও আঘাত না েচেয়া ্নসাধ্ােকণে 

উন্ন্চতচবধ্ান।’  মপন োচিকব, দচেকিে েুটীকেই আমাকদে ্াতীয় ্ীবন স্পচন্দত 

হইকতকি। চেন্তু হায়, পেহই ইহাকদে ্নয চেিুই েকে নাই। আমাকদে আধু্চনে 

সংস্কােেগণ চবধ্বা-চববাহ লইয়া চবকশষ বযে। অবশয সেল সংস্কােোকযথই আমাে 

সহানুভূচত আকি, চেন্তু চবধ্বাগকণে স্বামীে সংিযাে উপকে পোন ্াচতে ভচবষয  চনভথে 

েকে না; উহা চনভথে েকে—্নসাধ্ােকণে অবস্থাে উপে। তাহাচদগকে উন্ন্ত েচেকত 

পাে? তাহাকদে স্বাভাচবে আধ্যাচত্মে প্রেৃচত নষ্ট না েচেয়া তাহাচদগকে আপনাে পাকয় 

দাৌঁিাইকত চশিাইকত পাে? পতামো চে সাময, স্বাধ্ীনতা, োযথ ও উ সাকহ পঘাে পািাতয 

এবং ধ্মথ-চবশ্বাস ও সাধ্নায় পঘাে চহন্দু হইকত পাে? ইহাই েচেকত হইকব এবং আমোই 

ইহা েচেব। পতামো সেকল ইহা েচেবাে ্নযই আচসয়াি। আপনাকত চবশ্বাস োকিা। 

প্রবল চবশ্বাসই বি বি োকযথে ্নে। এচগকয় যাও, এচগকয় যাও। মৃতুয পযথন্ত গেীব, 

পদদচলতকদে উপে সহানুভূচত েচেকত হইকব—ইহাই আমাকদে মূলমি। এচগকয় যাও, 

বীেহৃদয় যুবেবৃন্দ! 

  

পতামাকদে েলযাণাোঙ্ক্ষী 

চবকবোনন্দ 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 126 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পুঃ—এেচট পেন্দ্রীয় চবদযালয় স্থাপন েচেয়া সাধ্ােণ পলাকেে উন্ন্চত-চবধ্াকনে পিষ্টা 

েচেকত হইকব এবং এই চবদযালকয় চশচক্ষত প্রিােেগকণে দ্বাো গেীকবে বািীকত বািীকত 

যাইয়া তাহাকদে চনেট চবদযা ও ধ্কমথে চবোে—এই ভাবগুচল প্রিাে েচেকত থাকো। 

সেকলই যাহাকত এ চবষকয় সহানুভূচত েকে, তাহাে পিষ্টা েে।  

  

আচম পতামাকদে চনেট সবকিকয় উৌঁিুদকেে েতেগুচল োগ্ হইকত স্থাকন স্থাকন োচটয়া 

পাঠাইকতচি। ইহাকদে মকধ্য ডাঃ টমাকসে পলিাচট চবকশষ মূলযবান্, োেণ চতচন সবথাগ্রণী 

না হইকলও আকমচেোে অনযতম পশ্রষ্ঠ ধ্মথযা্ে বকট। ‘ইচেচেয়ে’ োগ্টাে অচতচেক্ত 

পগাৌঁিাচম ও আমাকে গালাগাচল চদয়া এেটা নাম ্াচহে েচেবাে পিষ্টা সকত্ত্বও উহাকদে 

স্বীোে েচেকত হইয়াচিল পয, আচম সবথসাধ্ােকণে চপ্রয় বক্তা চিলাম। আচম উহা হইকতও 

েকয়ে পঙচক্ত োচটয়া পাঠাইকতচি। ইচত 

  

চব 

  

৭৮* 

  

[শ্রীযুক্ত হচেদাস চবহােীদাস পদশাইকে চলচিত] 

  

চিোকগা 

২৯ ্ানুআেী, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব, 

েকয়ে চদন হয় আপনাে পশষ চিচঠিানা পাইয়াচি। আপচন আমাে দুঃচিনী মা ও 

পিাটভাইকদে পদচিকত চগয়াচিকলন ্াচনয়া সুিী হইয়াচি। চেন্তু আপচন আমাে অন্তকেে 

এেমাত্র পোমল স্থানচট স্পশথ েচেয়াকিন। আপনাে ্ ানা উচিত পয, আচম চনষ্ঠুে পশু নই। 

এই চবপুল সংসাকে আমাে ভালবাসাে পাত্র যচদ পেহ থাকেন, তকব চতচন আমাে মা। 

তথাচপ এ চবশ্বাস আচম দৃঢ়ভাকব পপাষণ েচেয়া আচসকতচি এবং এিনও েচে পয, যচদ 

আচম সংসাে তযাগ না েচেতাম, তকব আমাে মহান্ গুরু পেমহংস শ্রীোমেৃষ্ণকদব পয 
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চবোট সতয প্রিাে েচেকত ্গকত অবতীণথ হইয়াচিকলন, তাহা প্রোচশত হইকত পাচেত 

না। আে তাহা িািা পয-সেল যুবে বতথমান যুকগে চবলাচসতা ও ব্তুরতাচিেতাে 

তেঙ্গাচভঘাত প্রচতহত েচেবাে ্নয সুদৃঢ় পাষাণচভচত্তে মত দাৌঁিাইয়াকি—তাহাকদেই বা 

েী অবস্থা হইত? ইহাো ভােকতে, চবকশষ েচেয়া বাঙলাে অকশষ েলযাণসাধ্ন েচেয়াকি। 

আে এই পতা সকব আেম্ভ। প্রভুে েৃপায় ইহাো এমন ো্ েচেয়া যাইকব, যাহাে ্নয 

সমে ্গ  যুকগে পে যুগ ইহাচদগকে আশীবথাদ েচেকব। সুতোং এেচদকে ভােকতে ও 

চবকশ্বে ভাবী ধ্মথসম্বন্ধীয় আমাে পচেেল্পনা, এবং পয উকপচক্ষত লক্ষ লক্ষ নেনােী চদন 

চদন দুঃকিে তকমাময় গহ্বকে ধ্ীকে ধ্ীকে ডুচবকতকি, যাহাচদগকে সাহাযয েচেবাে চেম্বা 

যাহাকদে চবষয় চিন্তা েচেবােও পেহ নাই, তাহাকদে ্ নয আমাে সহানুভূচত ও ভালবাসা, 

আে অনযচদকে আমাে যত চনেট আত্মীয় স্ব্ন আকিন, তাৌঁহাকদে দুঃি ও দুগথচতে পহতু 

হওয়া—এই দুইচটে মকধ্য প্রথমচটকেই আচম ব্রতরূকপ গ্রহণ েচেয়াচি, বােী যাহা চেিু 

তাহা প্রভুই সম্পন্ন্ েচেকবন। চতচন পয আমাে সকঙ্গ সকঙ্গ আকিন, পস চবষকয় আচম 

চনঃসকন্দহ। আচম যতক্ষণ িাৌঁচট আচি, ততক্ষণ পেহই আমাকে প্রচতকোধ্ েচেকত সমথথ 

হইকব না; োেণ চতচনই আমাে সহায়। ভােকতে অসংিয নেনােী আমাকে বুচিকত পাকে 

নাই। আে চেরূকপই বা পাচেকব? পবিােীকদে চিন্তাধ্াো বদনচন্দন িাওয়া-পোে ধ্োবাৌঁধ্া 

চনয়মোনুকনে গচণ্ডই পয েিনও অচতক্রম েচেকত পাকে না! পেবল আপনাে নযায় মহ -

অন্তঃেেণ-চবচশষ্ট মুচষ্টকময় েকয়ে্ন মাত্র আমাে গুণগ্রাহী। ভগবান্ আপনাকে আশীবথাদ 

েরুন! আমাে সমাদে হউে আে নাই হউে—আচম এই যুবেদলকে সঙ্ঘবদ্ধ েচেকতই 

্্মভগ্রহণ েচেয়াচি। আে শুধু্ ইহাোই নকহ, ভােকতে নগকে নগকে আেও শত শত যুবে 

আমাে সচহত পযাগ চদবাে ্নয প্র্তুরত হইয়া আকি। ইহাো দুদথমনীয় তেঙ্গাোকে 

ভােতভূচমে উপে চদয়া প্রবাচহত হইকব, এবং যাহাো সবথাকপক্ষা দীন হীন ও পদদচলত—

তাহাকদে দ্বাকে দ্বাকে সুি স্বাচ্ছন্দয, নীচত, ধ্মথ ও চশক্ষা বহন েচেয়া লইয়া যাইকব—ইহাই 

আমাে আোঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আচম সাধ্ন েচেব চেম্বা মৃতুযকে বেণ েচেব। 
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আমাকদে পদকশে পলাকেে না আকি ভাব, না আকি সমাদে েচেবাে ক্ষমতা। পেন্তু সহস্র 

ব সকেে পোধ্ীনতাে িকল উ েট পেশ্রীোতেতা ও সচন্দগ্ধ প্রেৃচতে বকশ ইহাো পয-

পোন নূতন ভাবধ্াোেই চবকোধ্ী হইয়া উকঠ। এত সকত্ত্বও প্রভু মহান্। 

  

আেচত ও অনযানয চবষকয় আপচন যাহা চলচিয়াকিন—ভােতবকষথে সবথত্র প্রকতযে মকঠই 

পস-সেল প্রথা প্রিচলত আকি পদিা যায় এবং ‘গুরুপূ্া’ সাধ্নাে প্রাথচমে েতথবয 

বচলয়াই পবকদ উক্ত হইয়াকি। ইহাে ভালমন্দ উভয় চদেই আকি সতয, চেন্তু এ েথাও 

স্মেণ োচিকবন—আমাকদে সম্প্রদাকয়ে অননযসাধ্ােণ ববচশষ্টয এই পয, চনক্ে মতামত 

বা চবশ্বাস অকনযে উপে িাপাইবাে পোন অচধ্োে আমো োচি না। আমাকদে মকধ্য 

অকনকে পোনপ্রোে মূচতথপূ্ায় চবশ্বাসী নকহ, চেন্তু তাই বচলয়া অপকেে পসই চবশ্বাকস 

বাধ্া চদবােও পোন অচধ্োে তাহাকদে নাই, োেণ তাহা হইকল আমাকদে ধ্কমথে মূলতত্ত্বই 

লঙ্ঘন েো হইকব। অচধ্েন্তু শুধু্ মানুকষে মধ্য চদয়াই ভগবানকে ্ানা সম্ভব। পযমন 

আকলাে-স্পন্দন সবথত্র, এমন চে অন্ধোে পোকণও চবদযমান, পেবলমাত্র প্রদীকপে 

মকধ্যই উহা পলােিকু্ষে পগািে হইয়া থাকে, পসইরূপ যচদও ভগবান্ সবথত্র চবোচ্ত, 

তথাচপ তাৌঁহাকে আমো পেবল এে চবোট মানুষরূকপই েল্পনা েচেকত পাচে। েরুণাময়, 

েক্ষে, সহায়ে প্রভৃচত ভগব সম্বন্ধীয় ভাবগুচল—মানবীে ভাব; মানুষ স্বীয় দৃচষ্টভঙ্গী চদয়াই 

ভগবানকে পদকি বচলয়া ঐ সেল ভাকবে উদ্ভব হইয়াকি। পোন মনুষযচবকশষকে আশ্রয় 

েচেয়াই এই সেল গুকণে চবোশ হইকত বাধ্য—তাৌঁহাকে গুরুই বলুন, ঈশ্বে-কপ্রচেত 

পুরুষই বলুন আে অবতােই বলুন। চন্কদকহে সীমা আপচন পযমন উিম্ফকন অচতক্রম 

েচেকত পাকেন না, মানুষও পতমচন চন্ প্রেৃচতে সীমা লঙ্ঘন েচেকত পাকে না। পয গুরু 

আপনাকদে ইচতহাকস বচণথত সমুদয় অবতােপ্রচথত পুরুষগণ অকপক্ষা শত শত গুকণ 

অচধ্ে পচবত্র—পসই প্রোে গুরুকে যচদ পেহ আনুষ্ঠাচনেভাকব পূ্াই েকে, তকব তাহাকত 

েী ক্ষচত হইকত পাকে? যচদ খ্রীষ্ট, েৃষ্ণ চেম্বা বুদ্ধকে পূ্া েচেকল পোন ক্ষচত না হয়, 

তকব পয পুরুষপ্রবে ্ীবকন চিন্তায় বা েকমথ পলশমাত্র অপচবত্র চেিু েকেন নাই, যাৌঁহাে 

অন্তদৃচষ্টপ্রসূত তীক্ষ্ণবুচদ্ধ অনয সেল এেকদশদশথী ধ্মথগুরু অকপক্ষা ঊধ্বথতে েকে 

চবদযমান—তাৌঁহাকে পূ্া েচেকল েী ক্ষচত হইকত পাকে? দশথন চবজ্ঞান অপে পোন চবদযাে 
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সহায়তা না লইয়া এই মহাপুরুষই ্গকতে ইচতহাকস সবথপ্রথম এই তত্ত্ব প্রিাে েচেকলন 

পয, ‘সেল ধ্কমথই সতয চনচহত আকি, শুধু্ ইহা বচলকলই িচলকব না, প্রতুযত সেল ধ্মথই 

সতয। আে এই সতযই ্গকতে সবথত্র প্রচতষ্ঠা লাভ েচেকতকি। 

  

চেন্তু এ মতও আমো প্াে েচেয়া োহােও উপে িাপাই না; আমাে গুরুভাইকদে মকধ্য 

পেহই আপনাকে এমন েথা বকল নাই পয, সেলকে তাৌঁহাে গুরুকেই পূ্া েচেকত 

হইকব—ইহা েিনই হইকত পাকে না। পক্ষান্তকে—যচদ পেহ ঐরূপ পূ্া েকে, তকব তাহাকে 

বাধ্া চদবাে অচধ্োেও আমাকদে নাই। পেনই বা থাচেকব? তাহা হইকল পৃচথবীকত 

অদৃষ্টপূবথ অতুলনীয় এই সমা্চট—পযিাকন দশ্ন মানুষ দশ প্রোে চভন্ন্ মত ও ভাব 

অবলম্বন েচেয়া পচেপূণথ সাকমযে মকধ্য বাস েচেকতকি—চবনষ্ট হইয়া যাইকব। পদওয়ান্ী, 

ঈশ্বে মহান্ ও েরুণাময়—বধ্যথসহোকে অকপক্ষা েরুন, আেও বুল চেিু পদচিকত 

পাইকবন। 

  

আমো পয প্রকতযেচট ধ্মথমতকে শুধু্ সহয েচে তাহা নকহ, পেন্তু উহাচদগকে গ্রহণ েচেয়া 

থাচে এবং পসই তত্ত্বই প্রভুে সহায়তায় ্গকত প্রিাে েচেকত আচম পিষ্টা েচেকতচি। 

  

বি হইকত পগকল পোন ্াচতে বা বযচক্তে পকক্ষ চতনচট ব্তুরে প্রকয়া্নঃ 

  

(১) সাধু্তাে শচক্তকত প্রগাঢ় চবশ্বাস। 

  

(২) চহংসা ও সচন্দগ্ধভাকবে এোন্ত অভাব। 

  

(৩) যাহাো স  হইকত চেম্বা স  ো্ েচেকত সকিষ্ট, তাহাচদকগে সহায়তা। 

  

চে োেকণ চহন্দু্াচত তাহাে অদু্ভত বুচদ্ধ এবং অনযানয গুণাবলী সকত্ত্বও চিন্ন্-চবচচ্ছন্ন্ হইয়া 

পগল? আচম বচল, চহংসা। এই দুভথাগা চহন্দু্াচত পেস্পকেে প্রচত পযরূপ ্ঘনযভাকব 

ঈষথাচিত এবং পেস্পকেে িযাচতকত পযভাকব চহংসাপোয়ণ, তাহা পোন োকল পোথাও 

পদিা যায় নাই। যচদ আপচন েিনও পািাতয পদকশ আকসন, তকব এতকদ্দশবাসীে মকধ্য 
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এই চহংসাে অভাবই সবথপ্রথম আপনাে ন্কে পচিকব। ভােতবকষথ চতন ্ ন পলােও পাৌঁি 

চমচনট োল এেসকঙ্গ চমচলয়া চমচশয়া ো্ েচেকত পাকে না। প্রকতযকেই ক্ষমতাে ্নয 

েলহ েচেকত শুরু েকে—িকল সমগ্র প্রচতষ্ঠানচটই দুেবস্থায় পচতত হয়। হায় ভগবান্! 

েকব আমো চহংসা না েচেবাে চশক্ষা লাভ েচেব! 

  

এইরূপ এেচট ্াচতে মকধ্য, চবকশষ েচেয়া বাঙলাকদকশ এমন এেদল পলাে সৃচষ্ট েো, 

যাহাো মকতে চবচভন্ন্তা সকত্ত্বও পেস্পকেে সচহত অচবকচ্ছদয পেহ-ভালবাসাে সূকত্র আবদ্ধ 

থাচেকব—ইহা চে চবস্ময়েে নকহ? এই দকলে সংিযা ক্রমশঃ বচধ্থত হইকব, এই অদু্ভত 

উদােভাব অপ্রচতহতকবকগ সমগ্র ভােতবকষথ িিাইয়া পচিকব, এবং এই দাস্াচতে 

উত্তোচধ্োেসূকত্র প্রাপ্ত উ েট অজ্ঞতা, ঘৃণা, প্রািীন মূিথতা, ্াচতচবকদ্বষ ও চহংসা প্রভৃচত 

সকত্ত্বও সমগ্র পদশকে চবদুয শচক্তকে উদ্বুদ্ধ েচেকব। 

  

সবথবযাপী বদ্ধতাে এই মহাসমুকিে মকধ্য পয েকয়েচট মহাপ্রাণ মনীষী বশকলে মত মাথা 

উৌঁিু েচেয়া দাৌঁিাইয়া আকিন—আপচন তাৌঁহাকদে অনযতম। ভগবান্ আপনাকে চনেন্তে 

আশীবথাদ েরুন। ইচত 

  

চিেচবশ্বে 

চবকবোনন্দ 

  

৭৯* 

  

৫৪১ চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগা 

৩ মার্ি, ১৮৯৪  

  

চপ্রয় চেচড, 

পতামাে সব চিচঠই পপকয়চিলাম; চেন্তু েী ্বাব পদব, পভকব পাইচন। পতামাে পশষ 

চিচঠিাচনকত আশ্বে হলাম। … চবশ্বাকস পয অদু্ভত অন্তদৃথচষ্ট লাভ হয় এবং এেমাত্র চবশ্বাসই 
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পয মানুষকে পচেত্রাণ েেকত পাকে, এই পযথন্ত পতামাে সকঙ্গ আচম এেমত; চেন্তু একত 

আবাে পগাৌঁিাচম আসবাে ও ভচবষয  উন্ন্চতে দ্বাে রুদ্ধ হবাে আশলিতা আকি। 

  

জ্ঞানমাগথ িুব চঠে, চেন্তু একত আশলিতা এই—পাকি উহা শুষ্ক পাচণ্ডকতয পযথবচসত হয়। পপ্রম 

ভচক্ত িুব বি ও ভাল চ্চনষ, চেন্তু চনেথথে ভাবপ্রবণতায় আসল চ্চনষই নষ্ট হকয় পযকত 

পাকে। এগুচলে সামেসযই দেোে। শ্রীোমেৃকষ্ণে ্ীবন এরূপ সমিয়পূণথ চিল। চেন্তু 

এরূপ মহাপুরুষ োকলভকি ্গকত একস থাকেন। তকব তাৌঁে ্ীবন ও উপকদশ আদশথ-

স্বরূপ সামকন পেকি আমো একগাকত পাচে। আমাকদে মকধ্য বযচক্তগতভাকব হয়কতা 

এে্নও পসই পূণথতা লাভ েেকত পােকব না; তবু আমো পেস্পকেে সকঙ্গ ভাকবে 

আদান-প্রদান, ভােসাময ও সামেসয চবধ্ান এবং পেস্পকেে অভাব পচেপূণথ েোে 

মাধ্যকম সমচষ্টগতভাকব ঐ পূণথতা পপকত পাচে। একত প্রকতযকেে ্ীবকনই সমিয়ভাকবে 

প্রোশ হল না বকট, চেন্তু েতেগুচল পলাকেে মকধ্য এেটা সমিয় হল, আে পসটা অনযানয 

প্রিচলত ধ্মথমত হকত সুচনচিত অগ্রগচত, তাকত সকন্দহ পনই। 

  

পোন ধ্মথকে িলপ্রসূ েেকত হকল তাই চনকয় একেবাকে পমকত যাওয়া দেোে; অথি 

যাকত সলিতীণথ সাম্প্রদাচয়ে ভাব না আকস, পসচদকে লক্ষয োিকত হকব। এই্নয আমো 

এেচট ‘অসাম্প্রদাচয়ে সম্প্রদায়’ হকত িাই। সম্প্রদাকয়ে পয-সেল উপোচেতা তাও তাকত 

পাব, আবাে তাকত সাবথকভ ম ধ্কমথে উদােভাবও থােকব। 

  

ভগবান্ যচদও সবথত্র আকি বকট, চেন্তু তাৌঁকে আমো ্ানকত পাচে পেবল মানবিচেকত্রে 

মধ্য চদকয়। শ্রীোমেৃকষ্ণে মত এত উন্ন্ত িচেত্র পোন োকল পোন মহাপুরুকষে হয় নাই; 

সুতোং তাৌঁকেই পেন্দ্র েকে আমাচদগকে সঙ্ঘবদ্ধ হকত হকব; অথি প্রকতযকেে তাৌঁকে 

চনক্ে ভাকব গ্রহণ েোে স্বাধ্ীনতা থােকব—পেউ আিাযথ বলুে, পেউ পচেত্রাতা, পেউ 

ঈশ্বে, পেউ আদশথ পুরুষ, পেউ বা মহাপুরুষ—যাে যা িুশী। 

  

আমো সামাচ্ে সামযবাদ বা ববষমযবাদ চেিুই প্রিাে েচে না। তকব বচল পয, 

শ্রীোমেৃকষ্ণে োকি সেকলেই সমান অচধ্োে, আে তাৌঁে চশষযকদে পভতকে যাকত—চে 
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মকত, চে োকযথ সমূ্পণথ স্বাধ্ীনতা থাকে, এইচটে চদকেই আমাকদে চবকশষ দৃচষ্ট। সমা্ 

আপনাে ভাবনা আপচন ভাবুে পগ। আমো পোন মতাবলম্বীকেই বাদ চদকত িাই না—তা 

পস চনোোে ঈশ্বকে চবশ্বাসী পহাে বা ‘সবথং ব্রহ্মময়ং ্গ ’ এই মকত চবশ্বাসবান্ পহাে, 

অবদ্বতবাদী পহাে বা বুলকদকব চবশ্বাসী পহাে, অকজ্ঞয়বাদী পহাে বা নাচেে পহাে। চেন্তু 

চশষয হকত পগকল তাকে পেবল এটুেু েেকত হকব পয, তাকে এমন িচেত্র গঠন েেকত 

হকব, তা পযমচন উদাে পতমচন গভীে। 

  

অপকেে অচনষ্টেে না হকল আিাে-বযবহাে, িচেত্রগঠন বা পানাহাে সম্বকন্ধও আমো পোন 

চবকশষ বনচতে মকতে উপে প্াে চদই না। এইটুেু বকল আমো পলােকে তাে চনক্ে 

চবিাকেে উপে চনভথে েেকত বচল। ‘যা উন্ন্চতে চবঘ্ন েকে বা পতকনে সহায়তা েকে, তাই 

পাপ বা অধ্মথ; আে যা উন্ন্ত ও সমিয়-ভাবাপন্ন্ হবাে সাহাযয েকে, তাই ধ্মথ।’  

  

তােপে পোন্ পথ তাে চঠে উপকযাগী, পোন ্টাকত তাে উপোে হকব, পস চবষয় প্রকতযকে 

চনক্ চনক্ পবকি চনকয় পসই পকথ যাে; এ চবষকয় আমো সেলকে স্বাধ্ীনতা চদই। যথা 

এে্কনে হয়কতা মাংস পিকল সহক্ উন্ন্চত হকত পাকে, আে এে্কনে হয়কতা িলমূল 

পিকয় হয়। যাে যা চনক্ে ভাব, পস তা েরুে। চেন্তু এে্ন যা েেকি তা যচদ অপকে 

েকে, তাে ক্ষচত হকত পাকে, োেও পোন অচধ্োে পনই পয, পস অপেকে গাল পদকব, 

তাকে চনক্ে মকত চনকয় যাবাে ্ নয পীিাপীচি েো পতা দূকেে েথা। েতেগুচল পলাকেে 

পকক্ষ হয়কতা দােপচেগ্রহ উন্ন্চতে িুব সহায়ে হকত পাকে, অপকেে পকক্ষ হয়কতা তা 

চবকশষ ক্ষচতেে। তা বকল অচববাচহত বযচক্তে চববাচহত চশষযকে বলবাে পোন অচধ্োে 

পনই পয, পস ভুল পকথ যাকচ্ছ, প্াে েকে তাকে চনক্ে মকত আনবাে পিষ্টা েো পতা 

দূকেে েথা। 

  

আমাকদে চবশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রকতযে আত্মাই পযন পমকঘ  াো সূকযথে মত; 

এে্কনে সকঙ্গ আে এে্কনে তিাত পেবল এই—পোথাও সূকযথে উপে পমকঘে আবেণ 

ঘন, পোথাও এই আবেণ এেটু পাতলা; আমাকদে চবশ্বাস—জ্ঞাতসাকে বা অজ্ঞাতসাকে 

ইহা সেল ধ্কমথেই চভচত্তস্বরূপ; আে শােীচেে, মানচসে বা আধ্যাচত্মে েকে মানকবে 
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উন্ন্চতে সমগ্র ইচতহাকসে সাে েথাটাই এই—এে আত্মাই চবচভন্ন্ েকেে মধ্য চদকয় 

আপনাকে প্রোশ েেকিন। 

  

আমাকদে চবশ্বাস—এই হল পবকদে সাে েহসয। 

  

আমাকদে চবশ্বাস—প্রকতযে বযচক্তে অপে বযচক্তকে এইভাকব অথথা  ঈশ্বে বকল চিন্তা েো 

উচিত ও তাে সচহত পতমনভাকব বযবহােও েো উচিত, োকেও ঘৃণা েো বা পোনরূকপ 

োেও চনন্দা বা অচনষ্ট েো উচিত নয়। আে এ পয শুধু্ সন্ন্যাসীে েতথবয তা নয়, সেল 

নে-নােীেই েতথবয। 

  

আমাকদে চবশ্বাস—আত্মাকত চলঙ্গকভদ বা ্াচতকভদ নাই বা তাৌঁকত অপূণথতা পনই। 

  

আমাকদে চবশ্বাস—সমুদয় পবদ, দশথন, পুোণ ও তিোচশে চভতে পোথাও এ েথা নাই 

পয, আত্মায় চলঙ্গ, ধ্মথ বা ্াচতকভদ আকি। এই পহতু যাৌঁো বকলন, ‘ধ্মথ আবাে 

সমা্সংস্কাে সম্বকন্ধ চে বলকব?’ তাৌঁকদে সচহত আমো এেমত; চেন্তু তাৌঁকদে আবাে 

আমাকদে এ েথা মানকত হকব পয, ধ্কমথে পোনরূপ সামাচ্ে চবধ্ান পদবাে বা সেল 

্ীকবে মকধ্য ববষমযবাদ প্রিাে েেবাে পোন অচধ্োে পনই, োেণ ধ্কমথে লক্ষযই হকচ্ছ—

এই োল্পচনে ও ভয়ানে ববষমযকে একেবাকে নাশ েকে পিলা। 

  

যচদ এ েথা বলা হয়, এই ববষকমযে চভতে চদকয় চগকয়ই আমো িেকম সমত্ব ও এেত্বভাব 

লাভ েেব, তাকত আমাকদে উত্তে এই—তাৌঁো পয ধ্কমথে পদাহাই চদকয় পূকবথাক্ত েথাগুকলা 

বলকিন, পসই ধ্কমথই পুনঃপুনঃ বকলকি, ‘পাৌঁে চদকয় পাৌঁে পধ্ায়া যায় না।’ ববষকমযে চভতে 

চদকয় সমকত্ব যাওয়া চে েেম?—না, পযন অস োযথ েকে স  হওয়া। 

  

সতুোং চসদ্ধান্ত হকচ্ছ, সামাচ্ে চবধ্ানগুকলা সমাক্ে নানা প্রোে অবস্থা-সংঘাত হকত 

উ পন্ন্—ধ্কমথে অনুকমাদকন। ধ্কমথে ভয়ানে ভ্রম হকয়কি পয, সামাচ্ে বযাপাকে চতচন হাত 

চদকলন; চেন্তু এিন আবাে ভণ্ডাচম েকে এবং চনক্ই চনক্ে িণ্ডন েকে বলকিন, 

‘সমা্সংস্কাে ধ্কমথে ো্ নয়।’ চঠে েথা! এিন দেোে—ধ্মথ পযন সমা্সংস্কাে 
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েেকত না যান, আমো পস্নযই এ েথাও বচল, ধ্মথ পযন সমাক্ে চবধ্ানদাতা না হন। 

অপকেে অচধ্োকে হাত চদকত পযও না, আপনাে সীমাে চভতে আপনাকে োকিা, তাহকলই 

সব চঠে হকয় যাকব। 

  

১। চশক্ষা হকচ্ছ, মানুকষে চভতে পয পূণথতা প্রথম পথকেই চবদযমান, তােই প্রোশ। 

  

২। ধ্মথ হকচ্ছ, মানুকষে চভতে পয ব্রহ্মত্ব প্রথম পথকেই চবদযমান, তােই প্রোশ। 

  

সুতোং উভয় স্থকলই চশক্ষকেে োযথ পেবল পথ পথকে সব অন্তোয় সচেকয় পদওয়া। আচম 

পযমন সবথদা বকল থাচেঃ ‘অপকেে অচধ্োকে হাত চদও না, তাহকলই সব চঠে হকয় যাকব।’ 

অথথা  আমাকদে েতথবয, োো সাি েকে পদওয়া। বােী সব ভগবান্ েকেন। 

  

সুতোং পতামো যিন বাে বাে ভাব পয, ধ্কমথে ো্ পেবল আত্মাকে চনকয়, সামাচ্ে 

চবষকয় তাে হেকক্ষপ েোে অচধ্োে পনই, তিন পতামাকদে এ েথাও মকন োিা উচিত, 

পয-অনথথ আকগ পথকেই হকয় চগকয়কি পস-সম্বকন্ধও এ েথা সমূ্পণথরূকপ প্রকযা্য। এ চে 

েেম ্ান? পযন পোন পলাে প্াে েকে এে্কনে চবষয় পেকি চনকয়কি; এিন বচিত 

বযচক্ত যিন তাে চবষয় পুনরুদ্ধাকেে পিষ্টা েেকি, তিন প্রথম বযচক্ত নােী সুকে িী োে 

শুরু েেকল, আে ‘মানুকষে অচধ্োে’রূপ মতবাদ পয েত পচবত্র, তা প্রিাে েেকত 

লাগল! 

  

সমাক্ে প্রকতযে িুৌঁচটনাচট চবষকয় পুরুতগুকলাে অত গাকয় পকি চবধ্ান পদবাে চে দেোে 

চিল? তাকতই পতা লক্ষ লক্ষ মানুষ এিন েষ্ট পাকচ্ছ! 

  

পতামো মাংসাহােী ক্ষচত্রয়কদে েথা বলি। ক্ষচত্রকয়ো মাংস িাে আে নাই িাে, তাোই 

চহন্দুধ্কমথে চভতে যা চেিু মহ  ও সুন্দে চ্চনষ েকয়কি, তাে ্্মভদাতা। উপচনষদ্ 

চলকিচিকলন োো? োম চে চিকলন? েৃষ্ণ চে চিকলন? বুদ্ধ চে চিকলন? ব্নকদে 

তীথথলিতকেো চে চিকলন? যিনই ক্ষচত্রকয়ো ধ্মথ উপকদশ চদকয়কিন, তাৌঁো 

্াচতবণথচনচবথকশকষ সবাইকে ধ্কমথে অচধ্োে চদকয়কিন; আে যিনই ব্রাহ্মকণো চেিু 
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চলকিকিন, তাৌঁো অপেকে সেল েেম অচধ্োে পথকে বচিত েকেকিন। আহািে, গীতা 

আে বযাসসূত্র পি অথবা আে োেও োকি শুকন নাও। গীতায় সেল নেনােী, সেল 

্াচত, সেল বকণথে ্নয পথ উ্ুমভক্ত েকয়কি; আে বযাস গেীব শূিকদে বচিত েেবাে 

্নয পবকদে স্বেকপালেচল্পত মাকন েেকিন। ঈশ্বে চে পতামাকদে মত ভীরু আহািে 

পয, এে টুেকো মাংকস তাৌঁে দয়া-নদীকত িিা পকি যাকব? যচদ তাই হয়, তকব তাৌঁে মূলয 

এে োনােচিও নয়। যাে, ঠাট্টা থাে। চে প্রণালীকত পতামাকদে চিন্তাকে চনয়চমত েেকত 

হকব, এ চিচঠকত তাে পগাটােতে সকলিতত চদলাম। 

  

আমাে োি পথকে চেিু আশা েে না। পতামাকে পূকবথই চলকিচি ও বকলচি, আমাে চস্থে 

চবশ্বাস—মান্দ্রা্ীকদে দ্বাোই ভােকতে উদ্ধাে হকব। তাই বলচি, পহ মান্দ্রা্বাসী যুবেবৃন্দ, 

পতামাকদে মকধ্য পগাটােতে পলাে এই নূতন ভগবান্ োমেৃষ্ণকে পেন্দ্র েকে এই 

নূতনভাকব একেবাকে পমকত উঠকত পাে চে? পভকব পদকিা; উপাদান সংগ্রহ েকে এেিানা 

সংচক্ষপ্ত োমেৃষ্ণ-্ীবনী পলকিা পদচি। সাবধ্ান, পযন তাে মকধ্য পোন অকল চেে 

ঘটনাসমাকবশ েে না—অথথা  ্ীবনীচট পলিা হকব তাৌঁে উপকদকশে উদাহেণস্বরূপ। তাে 

মকধ্য পেবল তাৌঁে েথা থােকব। িবেদাে, এে মকধ্য আমাকে বা অনয পোন ্ীচবত 

বযচক্তকে পযন একনা না। প্রধ্ান লক্ষয থােকব তাৌঁে চশক্ষা, তাৌঁে উপকদশ ্গ কে পদওয়া, 

আে ্ীবনীচট তাৌঁেই উদাহেণস্বরূপ হকব। তাৌঁে ্ীবকনে অনযানয ঘটনা সাধ্ােকণে ্নয 

নয়। আচম অকযাগয হকলও আমাে উপে এেচট েতথবয নযে চিল—পয েকত্নে পে টা আমাে 

হাকত পদওয়া হকয়চিল, তা মান্দ্রাক্ চনকয় একস পতামাকদে হাকত পদওয়া। 

  

েপট, চহংসুে, দাসভাবাপন্ন্, োপুরুষ, যাো পেবল ্কি চবশ্বাসী, তাো েিনও চেিু 

েেকত পাকে না। ঈষথাই আমাকদে দাসসুলভ ্াতীয় িচেকত্রে েললিতস্বরূপ। ঈষথা থােকল 

সবথশচক্তমান্ ভগবানও চেিু েকে উঠকত পাকেন না। 

  

আমাে সম্বকন্ধ মকন েে, যা চেিু েেবাে চিল সব পশষ েকেচি; এইচট ভাব পয, সব 

োক্ে ভাে পতামাকদে ঘাকি। পহ মান্দ্রা্বাসী যুবেবৃন্দ, ভাব পয পতামো এই ো্ 

েেবাে ্নয চবধ্াতা েতৃথে চনচদথষ্ট। পতামো োক্ লাকগা, ঈশ্বে পতামাকদে আশীবথাদ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১-১১৪)।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 136 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েরুন। আমাকে পিকি দাও, আমাকে ভুকল যাও, পেবল োমেৃষ্ণকে প্রিাে েে; তাৌঁে 

উপকদশ, তাৌঁে ্ ীবনী প্রিাে েে। পোন পলাকেে চবরুকদ্ধ, পোন সামাচ্ে প্রথাে চবরুকদ্ধ 

চেিু বল না। ্াচতকভকদে স্বপকক্ষ চবপকক্ষ চেিু বল না, অথবা সামাচ্ে পোন েুেীচতে 

চবরুকদ্ধও চেিু বলবাে দেোে পনই। পেবল পলােকে বল, ‘গাকয় পকি োেও অচধ্োকে 

হেকক্ষপ েেকত পযও না,’ তাহকলই সব চঠে হকয় যাকব। 

  

আলাচসঙ্গা, চ্. চ্, বালা্ী ও ডাক্তােকে চ্জ্ঞাসা েে, তাো এটা পােকব চে না। 

সাহসী, দৃঢ়চনষ্ঠ, পপ্রচমে যুবেবৃন্দ, পতামো সেকল আমাে আশীবথাদ ্ানকব। ইচত 

  

পতামাকদেই 

চবকবোনন্দ 

  

৮০* 

  

[কহল ভচগনীগণকে চলচিত] 

  

পডেকয়ট 

১২ মািথ, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনীগণ, 

আচম এিন চমঃ পামাকেে অচতচথ। ইচন বি িম োে পলাে। পেশু োকত্র পভা্ চদকলন 

এৌঁে এেদল প্রািীন বনু্ধকে; তাৌঁকদে প্রকতযকেেই বয়স ষাকটে উপে। দলচটকে ইচন 

বকলন—‘পুোকনা বনু্ধকদে আডা া।’ এে নাটযশালায় বক্তৃতা চদলাম আিাই ঘো; সেকলই 

িুব িুশী। এইবাে বষ্টন আে চনউ ইয়কেথ যাচচ্ছ। এিানোে আয় চদকয়ই ওিানোে িেি 

েুচলকয় যাকব। ফ্লযাগ ও অধ্যাপে োইকটে চঠোনা মকন নাই। চমচশগাকন বক্তৃতা চদকত 

যাচচ্ছ না। চমঃ হলকডন আ্ প্রাকত িুব পবািাচচ্ছকলন আমাকে—চমচশগাকন বক্তৃতা পদবাে 

্নয। আমাে চেন্তু এিন বষ্টন ও চনউ ইয়েথ এেটু ঘুকে পদিবাে আগ্রহ। সতয েথা বলকত 

চে, যতই আচম ্নচপ্রয় হচচ্ছ এবং আমাে বাচগ্মতাে উ েষথ হকচ্ছ, ততই আমাে অস্বচে 
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পবাধ্ হকচ্ছ। এ-যাব  যতগুচল বক্তৃতা চদকয়চি, তাে মকধ্য পশকষেটাই সবকিকয় ভাল। শুকন 

চমঃ পামাে পতা আনকন্দ আত্মহাো; আে পশ্রাতাো এমন মিমুগ্ধ হকয় যান পয, বক্তৃতা 

পশষ হকয় যাবাে পে আচম ্ানকত পােলাম—এত দীঘথোল ধ্কে বকলচি। পশ্রাতাে 

অমকনাকযাগ বা িািলয বক্তাে অকগািে থাকে না। যাে, এ সব বাক্ চ্চনষ পথকে 

ভগবান্ আমাকে েক্ষা েরুন—আমাে আে এ সব ভাল লাকগ না। ঈশ্বে েকেন পতা বষ্টন 

বা চনউ ইয়কেথ চবশ্রাকমে অচভপ্রায়। পতামো সেকল আমাে প্রীচত প্কনা। চিেসুিী হও। 

ইচত। 

  

পতামাকদে পেকহে ভ্রাতা  

চবকবোনন্দ 

পত্রাবলী ৮১-৯০ 

৮১* 

  

[কহল ভচগনীগণকে চলচিত] 

  

পডেকয়ট 

১৫ মািথ, ১৮৯৪ 

  

পেকহে িুেীো, 

বুকিা পামাকেে সকঙ্গ আমাে পবশ ্ কমকি। বৃদ্ধ সজ্জন ও সদানন্দ। আমাে বক্তৃতাে ্ নয 

মাত্র এেকশা সাতাশ ডলাে পপকয়চি। পসামবাে আবাে পডেকয়কট বক্তৃতা পদব। পতামাকদে 

মা আমাকে বকলকিন—লীকনে (Lynn) এে মচহলাকে চিচঠ চদকত। আচম পতা তাৌঁকে েিনও 

পদচিওচন। চবনা পচেিকয় পলিা ভিতাসঙ্গত হকব চে? মচহলাচটে নাকম বেং ডাকে এেচট 

পিাট পচেিয়পত্র আমাকে পাচঠকয় চদও। আে লীনই বা পোথায়? হাৌঁ, আমাে সম্বকন্ধ সব 

পিকয় ম্াে েথা চলকিকি এিানোে এে সংবাদপত্রঃ িঞ্ঝা-সদৃশ চহন্দুচট এিাকন চমঃ 
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পামাকেে অচতচথ, চমঃ পামাে চহন্দুধ্মথ গ্রহণ েকেকিন, ভােতবকষথ যাকচ্ছন; তকব তাৌঁে 

প্দ, দুইচট চবষকয় চেিু অদল-বদল িাই—্গন্ন্াথকদকবে েথ টানকব তাৌঁে ল হ হাউস 

িাকমথে ‘পােকিেন্’ ্াতীয় অশ্ব, আে তাৌঁে ্াচসথ গাভীগুচলকে চহন্দুে পগাকদবী-

সম্প্রদায়ভুক্ত েকে চনকত হকব। এই ্াতীয় অশ্ব ও গাভী চমঃ পামাকেে ল হ হাউস িাকমথ 

বুল আকি এবং এগুচল তাৌঁে িুব আদকেে। 

  

প্রথম বক্তৃতা সম্পকেথ বকন্দাবে চঠে হয়চন। হকলে ভািাই পলকগচিল এেকশা পিাশ 

ডলাে। হলকডনকে পিকি চদকয়চি। অনয এে্ন ্ুকটকি, পদচি এে বযবস্থা ভাল হয় চে 

না। চমঃ পামাে আমায় সাোচদন হাসান। আগামী োল পিে এে বনশকভা্ হকব। এ 

পযথন্ত সব ভালই িকলকি, চেন্তু ্াচন না পেন, এিাকন আসা অবচধ্ আমাে মন বি 

ভাোক্রান্ত হকয় আকি। 

  

বক্তৃতা প্রভৃচত বাক্ োক্ একেবাকে চবেক্ত হকয় উকঠচি। শত চবচিত্র েেকমে 

মনুষযনামধ্ােী েতেগুচল ্ ীকবে সচহত চমকশ চমকশ উত্তযক্ত হকয় পকিচি। আমাে চবকশষ 

পিকন্দে ব্তুরচট পয চে, তা বলচিঃ আচম চলিকতও পাচে না, বক্তৃতা েেকতও পাচে না; 

চেন্তু আচম গভীেভাকব চিন্তা েেকত পাচে, আে তাে িকল যিন উদ্দীপ্ত হই, তিন বক্তৃতায় 

অচগ্ন বষথণ েেকত পাচে; চেন্তু তা অল্প—অচত অল্পসংিযে বািাই-েো পলাকেে মকধ্যই 

হওয়া উচিত। তাকদে যচদ ইচ্ছা হয়কতা আমাে ভাবগুচল ্ গকত প্রিাে েরুে—আচম চেিু 

েেব না। োক্ে এ এেটা যুচক্তযুক্ত চবভাগ মাত্র। এেই বযচক্ত চিন্তা েকে, তােপে পসই 

চিন্তালব্ধ ভাব প্রিাে েকে েিনও সিল হকত পাকেচন। ঐরূকপ প্রিাচেত ভাকবে মূলয 

চেিুই নয়। চিন্তা েেবাে, চবকশষ েকে আধ্যাচত্মে চিন্তাে ্ নয পূণথ স্বাধ্ীনতাে প্রকয়া্ন। 

স্বাধ্ীনতাে এই দাবী, এবং মানুষ পয যিচবকশষ নয়—এই তকত্ত্বে প্রচতষ্ঠাই পযকহতু সব 

ধ্মথচিন্তাে সাে েথা, অতএব চবচধ্বদ্ধ যাচিে ধ্াো অবলম্বন েকে এই চিন্তা অগ্রসে হকত 

পাকে না। যকিে েকে সব চেিুকে পটকন নামাবাে এই প্রবৃচত্তই আ্ পািাতযকে অপূবথ 

সম্পদ ্শালী েকেকি সতয, চেন্তু এই প্রবৃচত্তই আবাে তাে সব েেম ধ্মথকে চবতাচিত 
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েকেকি। য সামানয যা চেিু অবচশষ্ট আকি, তাকেও পািাতয পদ্ধচতমত েসেকত 

পযথবচসত েকেকি। 

  

আচম বােচবেই ‘িঞ্ঝাসদৃশ’ নই, বেং চঠে তাে চবপেীত। আমাে যা োময, তা এিাকন 

লভয নয় এবং এই ‘িঞ্ঝাবতথময়’ আবহাওয়াও আচম আে সহয েেকত পােচি না। 

পূণথত্বলাকভে পথ এই পয, চনক্ ঐরূপ পিষ্টা েেকত হকব এবং অনযানয ত্রেরী-পুরুষ যাো 

সকিষ্ট, তাকদে যথাশচক্ত সাহাযয েেকত হকব। পবনাবকন মুক্তা িচিকয় সময়, স্বাস্থয ও 

শচক্তে অপবযয় েো আমাে েমথ নয়—মুচষ্টকময় েকয়েচট মহামানব সৃচষ্ট েোই আমাে 

ব্রত। 

  

এইমাত্র ফ্লযাকগে এে পত্র পপলাম। বক্তৃতা-বযাপাকে চতচন আমাকে সাহাযয েেকত অক্ষম। 

চতচন বকলন, ‘আকগ বষ্টকন যান।’ যাে, বক্তৃতা পদবাে সাধ্য আে আমাে পনই। এই পয 

আমাকে চদকয় বযচক্ত বা পশ্রাতা চবকশষকে িুশী েেবাে পিষ্টা—এটা আমাে পমাকটই ভাল 

লাগকি না। যা পহাে, এ পদশ পথকে িকল যাবাে আকগ অন্ততঃ দু-এে চদকনে ্নযও 

চিোকগায় চিকে যাব। ঈশ্বে পতামাকদে সেলকে আশীবথাদ েরুন।  

  

আপনাে সদােৃতজ্ঞ বনু্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

৮২* 

  

[চমস ইসাকবল মযাে ্চেণ্ডচলকে চলচিত] 

  

পডেকয়ট 

১৭ মািথ, ’ ৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনী, 
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পতামাে পযাকেটচট গতোল পপকয়চি। পসই পমা্াগুচল পাঠাকত হকয়কি বকল দুঃচিত—

এিাকন আচম চনক্ই চেিু পযাগাি েকে চনকত পােতাম। তকব বযাপােচট পতামাে 

ভালবাসাে পচেিায়ে বকল আচম িুশী। যা পহাে আমাে িুচল এিন ঠাসা ভচতথ। চেভাকব 

পয বকয় পবিাব ্াচন না! 

  

চমঃ পামাকেে সকঙ্গ পবশী সময় থাোে বযাপাকে চমকসস বযাগচল কু্ষণ্ণ হও হওয়ায় আ্ তাৌঁে 

বািীকত চিকেচি। পামাকেে বািীকত পবশ ভালই পেকটকি। পামাে সচতয আমুকদ 

চদলকিালা ম্চলশী পলাে, ‘িাৌঁিাকলা স্কি’-এে ভক্ত; চনতান্ত চনমথল আে চশশুে মত 

সেল।  

  

আচম িকল আসাকত চতচন িুব দুঃচিত হকলন। চেন্তু আমাে অনয চেিু েেবাে চিল না। 

এিাকন এে সুন্দেী তরুণীে সকঙ্গ আমাে দু-বাে সাক্ষা  হকয়কি। তাে নামটা চঠে মকন 

েেকত পােচি না। পযমন তাে বুচদ্ধ, পতমচন রূপ, পতমচন ধ্মথভাব; সংসাকেে পিাৌঁয়াে মকধ্য 

একেবাকে পনই। প্রভু তাকে েৃপা েরুন। পস আ্ সোকল চমকসস মযাে ্ডকুভকলে সকঙ্গ 

একসচিল এবং এমন িম োেভাকব েথাবাতথা বলল, এমন গভীে ও আধ্যাচত্মেভাকব—

আহা, আচম একেবাকে পমাচহত হকয় পগলাম! পযাগীকদে চবষকয় তাে সব-চেিু ্ ানা আকি, 

আে ইকতামকধ্য পযাগাভযাকস অকনেিাচন এচগকয় চগকয়কি! 

  

  
  

চবকবোনন্দ 

  

৮৩* 

  

[চমস পমেী পহলকে চলচিত] 

  

পডেকয়ট 

১৮ মািথ, ১৮৯৪ 
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চপ্রয় ভচগনী পমেী, 

েচলোতাে চিচঠিানা আমাকে পাঠাকনাে ্ নয আন্তচেে ধ্নযবাদ ্ ানকব। গুরুকদব সম্বকন্ধ 

অকনে েথাই তুচম আমাে োকি শুকনি। তাৌঁেই ্্মভচতচথ অনুষ্ঠাকনে এেচট চনমিণপত্র 

েচলোতাে গুরুভাকয়ো আমাকে চলকিকিন। সুতোং পত্রচট পতামাকে পিেত পাঠাচচ্ছ। 

পকত্র আেও চলকিকিন, ‘ম—’ েচলোতায় চিকে চগকয় েটাকচ্ছ পয চবকবোনন্দ আকমচেোয় 

সব েেকমে পাপ ো্ েেকি। … এই পতা পতামাকদে আকমচেোে ‘অপূবথ আধ্যাচত্মে 

পুরুষ!’ তাকদেই বা পদাষ চে? যথাথথ তত্ত্বজ্ঞানী না হওয়া পযথন্ত—অথথা  আত্মাে স্বরূপ 

প্রতযক্ষ না েেকল, আধ্যাচত্মে োক্যে সচঠে সন্ধান না পপকল মানুষ ব্তুর ও অব্তুরে, 

বাগািম্বে ও জ্ঞানগাম্ভীকযথে এবং এ ্াতীয় অপোপে চবষকয়ে পাথথেয ধ্েকত পাকে না। 

‘ম—’ পবিােীে এতদূে অধ্ঃপতকন আচম চবকশষ দুঃচিত। ভগবান্ ভিকলােকে েৃপা 

েরুন। 

  

পকত্র সকম্বাধ্নাংশ ইংকে্ীকত। নামচট আমাে বুল আকগোে; পলিে বশশকবে এে সাথী; 

এিন আমাে মত সন্ন্যাসী। পবশ েচবত্বপূণথ নাম! নাকমে অংশমাত্র চলকিকি, সবটা হকচ্ছ 

‘নকেন্দ্র’, অথথা  ‘মানুকষে পসো’ (‘নে’ মাকন মানুষ, আে ‘ইন্দ্র’ মাকন ো্া, অচধ্পচত)—

হাসযাস্পদ নয় চে? আমাকদে পদকশ নাম, সব এই েেকমে। নািাে! আচম চেন্তু নামচট 

পয িািকত পপকেচি, তাকত িুব িুশী। 

  

পবশ ভাল আচি। আশা েচে পতামাকদে েুশল। ইচত পতামাে ভ্রাতা  
  

চবকবোনন্দ 

  

৮৪ 

  

[স্বামী োমেৃষ্ণানন্দকে চলচিত] 

  

ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

C/o George W. Hale 
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৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ 

চিোকগা, ১৯ মািথ, ১৮৯৪ 

  

েলযাণবকেষু, 

একদকশ আচসয়া অবচধ্ পতামাকদে পত্র চলচি নাই। চেন্তু হচেদাস ভাই-এে৩৯ পকত্র সেল 

সমািাে জ্ঞাত হইলাম। G. C. Ghose এবং পতামো পয হচেদাস ভাই-এে যকথাচিত িাচতে 

েচেয়াি, তাহা বিই ভাল। 

  

একদকশ আমাে পোন অভাব নাই; তকব চভক্ষা িকল না, পচেশ্রম অথথা  উপকদশ েচেকত 

হয় স্থাকন স্থাকন। একদকশ পযমন গেম পতমচন শীত। গেচম েচলোতা অকপক্ষা পোন অংকশ 

েম নকহ। শীকতে েথা চে বচলব, সমে পদশ দু হাত চতন হাত পোথাও ৪।৫ হাত বেকি 

 াো। দচক্ষণভাকগ বেি নাই! বেি পতা পিাট চ্চনষ। যিন পাো চ্কোে উপে ৩২ 

দাগ থাকে, তিন বেি পকি। েচলোতায় েদাি ৬০ হয়—চ্কোে উপে, ইংলকণ্ড েদাি 

চ্কোে োকি যায়। এিাকন পাোে পপা চ্কোে নীকি ৪০।৫০ তে পনকব যান। উত্তেভাকগ 

োনাডায় পাো ্কম যায়। তিন আলকোহল থাকমথাচমটাে বযবহাে েচেকত হয়। যিন 

বডা  ঠাণ্ডা, অথথা  যিন পাো চ্কোে উপে ২০ চডগ্রীেও নীকি থাকে, তিন বেি পকি 

না। আমাে পবাধ্ চিল—বেি পিা এেটা বি ঠাণ্ডা। তা নয়, বেি অকপক্ষােৃত গেম 

চদকন পকি। পব্ায় ঠাণ্ডায় এে েেম পনশা হয়। গািী িকল না, পি্ িক্রহীন—ঘসকি 

যায়! সব ্কম োঠ—নদী নালা পলকেে (হ্রকদে) উপে হাতী িকল পযকত পাকে! 

নায়াগাোে প্রিণ্ড প্রবাহশালী চবশাল চনিথে ্কম পাথে!!! আচম চেন্তু পবশ আচি। প্রথকম 

এেটু ভয় হকয়চিল তাে পে গেক্ে দাকয় এেচদন পেকল েকে োনাডাে োকি, চদ্বতীয় 

চদন দচক্ষণ আকমচেো [যুক্তোষ্ট্র] পলেিাে েকে পবিাচে! গািী ঘকেে মত, steam pipe 

(নলবাচহত বাষ্প)-কযাকগ িুব গেম, আে িাচেচদকে বেকিে োচশ ধ্পধ্কপ সাদা, পস 

অপূবথ পশাভা! 

  

বি ভয় চিল পয, আমাে নাে োন িকস যাকব, চেন্তু আচ্ও চেিু হয় নাই। তকব োশীেৃত 

গেম োপি, তাে উপে সকলাম িামিাে পোট, ্ুকতা, ্ুকতাে উপে পশকমে ্ুকতা 
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ইতযাচদ আবৃত হকয় বাইকে পযকত হয়। চনঃশ্বাস পবরুকত না পবরুকতই দাচিকত ্কম 

যাকেন। তাকত তামাসা চে ্ান? বািীে পভতে ্ কল এে পডলা বেি না চদকয় এো পান 

েকে না। বািীে পভতে গেম চেনা, তাই। প্রকতযে ঘকে, চসৌঁচিকত steam pipe গেম 

োিকি। েলা-কে শকল এো অচদ্বতীয়, পভাকগ চবলাকস এো অচদ্বতীয়, পয়সা পো্গাকে 

অচদ্বতীয়, িেকি অচদ্বতীয়। েুলীে পো্ ৬৲ টাো, িােকেে তাই, ৩৲ টাোে েম চঠো 

গািী পাওয়া যায় না। িাচে আনাে েম িুরুট নাই। ২৪৲ টাোয় মধ্যচব  ্ুকতা 

এেক্ািা। ৫০০৲ টাোয় এেটা পপাষাে। পযমন পো্গাে, পতমনই িেি। এেটা 

পলেিাে ২০০।৩০০।৫০০।২০০০।৩০০০৲ পযথন্ত। আচম ৫০০৲ টাো৪১ পযথন্ত 

পাইয়াচি। অবশয—আমাে এিাকন এিন পপায়াবাকো। এো আমায় ভালবাকস, হা্াে 

হা্ে পলাে আমাে েথা শুচনকত আকস। 

  

প্রভুে ইচ্ছায় ম্ুমদাে মশাকয়ে সকঙ্গ এিাকন পদিা। প্রথকম বিই প্রীচত, পকে যিন 

চিোকগাসুদ্ধ নেনােী আমাে উপে পভকঙ পিকত লাগল তিন ম্ুমদাে ভায়াে মকন 

আগুন জ্বলল! … দাদা, আচম পদকিশুকন অবাক্! ব্ বাবা, আচম চে পতাে অকন্ন্ বযাঘাত 

েকেচি? পতাে িাচতে পতা যকথষ্ট এ পদকশ। তকব আমাে মত পতামাকদে হল না, তা আমাে 

চে পদাষ? … আে ম্ুমদাে পালথাকমে অব্ চেচলচ্য়কনে পািীকদে োকি আমাে যকথষ্ট 

চনন্দা েকে, ‘ও পেউ নয়, ঠে প্াকোে; ও পতামাকদে পদকশ একস বকল—আচম িচেে’ 

ইতযাচদ বকল তাকদে মন আমাে উপে যকথষ্ট চবগকি চদকল। বযাকো্ পপ্রচসকডেকে এমচন 

চবগিাকল পয, পস আমাে সকঙ্গ ভাল েকে েথাও েয় না। তাকদে পুেকে পযাম্ফকলকট 

যথাসাধ্য আমায় দাবাবাে পিষ্টা; চেন্তু গুরু সহায় বাবা! ম্ুমদাে চে বকল? সমে 

আকমচেোন পনশন পয আমাকে ভালবাকস, ভচক্ত েকে, টাো পদয়, গুরুে মত মাকন—

ম্ুমদাে েেকব চে? পািী-িািীে চে েমথ? আে এো চবদ্বাকনে ্াত। এিাকন ‘আমো 

চবধ্বাে পব চদই, আে পুতুলপূ্া েচে না’ —এ সব  আে িকল না—পািীকদে োকি পেবল 

িকল। ভায়া, এো িায় চিলসচি, learning (চবদযা), িাৌঁো গচি আে িকল না। 
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ধ্মথপাল পিােো পবশ, … ভাল মানুষ। তাে একদকশ যকথষ্ট আদে হকয়চিল। দাদা, 

ম্ুমদােকে পদকি আমাে আকক্কল একস পগল। বুিকত পােলুম, ‘পয চনঘ্নচন্ত পেচহতং 

চনেথথেং পত পে ন ্ানীমকহ’—ভতৃথহচে।৪২ 

  

ভায়া, সব যায়, ওই পপািা চহংকসটা যায় না। আমাকদে চভতেও িুব আকি। আমাকদে 

্াকতে ঐকট পদাষ, িাচল পেচনন্দা আে পেশ্রীোতেতা। হাম ্বিা, আে পেউ বি হকব 

না। 

  

এ পদকশে পমকয়ে মত পমকয় ্গকত নাই। চে পচবত্র, স্বাধ্ীন, স্বাকপক্ষ, আে দয়াবতী—

পমকয়োই একদকশে সব। চবকদয বুচদ্ধ সব তাকদে পভতে। ‘যা শ্রীঃ সুেৃচতনাং স্বয়ং ভবকনষু’ 

(চযচন পুণযবানকদে গৃকহ স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূচপণী) এ পদকশ, আে ‘পাপাত্মনাং হৃদকয়ষবলক্ষ্মীঃ’ 

(পাপাত্মগকণে হৃদকয় অলক্ষ্মীস্বরূচপণী) আমাকদে পদকশ, এই পবাি। হকে, হকে, একদে 

পমকয়কদে পদকি আমাে আকক্কল গুিুম। ‘ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বেী ত্বং হ্রীঃ’ ইতযাচদ—(তুচমই লক্ষ্মী, 

তুচমই ঈশ্বেী, তুচম লজ্জাস্বরূচপণী)। ‘যা পদবী সবথভূকতষু শচক্তরূকপণ সংচস্থতা’ (কয পদবী 

সবথভূকত শচক্তরূকপ অবচস্থতা) ইতযাচদ। একদকশে বেি পযমচন সাদা, পতমচন হা্াে 

হা্াে পমকয় আকি, যাকদে মন পচবত্র। আে আমাকদে দশ ব সকেে পবটা-চবউচনো!!! 

প্রকভা, এিন বুিকত পােচি। আকে দাদা, ‘যত্র নাযথ্তুর পূ্যকন্ত েমকন্ত তত্র পদবতাঃ’ 

(কযিাকন ত্রেরীকলাকেো পূচ্তা হন, পসিাকন পদবতাোও আনন্দ েকেন)—বুকিা মনু বকলকি। 

আমো মহাপাপী; ত্রেরীকলােকে ঘৃণযেীট, নেেমাগথ ইতযাচদ বকল বকল অকধ্াগচত হকয়কি। 

বাপ, আোশপাতাল পভদ!! ‘যাথাতথযকতাঽথথান্ বযদধ্া ’৪৩ (যকথাপযুক্তভাকব েমথিল 

চবধ্ান েকেন)। প্রভু চে গচিবাচ্কত পভাকলন? প্রভু বকলকিন, ‘ত্বং ত্রেরী ত্বং পুমানচস ত্বং 

েুমাে উত বা েুমােী’ ইতযাচদ—(তুচমই ত্রেরী, তুচমই পুরুষ, তুচমই বালে ও তুচমই 

বাচলো)। আে আমো বলচি—‘দূেমপসে পে িণ্ডাল’ (ওকে িণ্ডাল, দূকে সচেয়া যা), 

‘পেবনষা চনচমথতা নােী পমাচহনী’ ইতযাচদ (কে এই পমাচহনী নােীকে চনমথাণ েচেয়াকি?)। 

ওকে ভাই, দচক্ষণ পদকশ যা পদকিচি, উে্াচতে নীকিে উপে পয অতযািাে! মচন্দকে পয 

পদবদাসীকদে নািাে ধু্ম! পয ধ্মথ গেীকবে দুঃি দূে েকে না, মানুষকে পদবতা েকে না, 
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তা চে আবাে ধ্মথ? আমাকদে চে আে ধ্মথ? আমাকদে ‘িুৌঁ মাগথ’, িাচল ‘আমায় িুৌঁকয়া না, 

আমায় িুৌঁকয়া না’। পহ হচে? পয পদকশে বি বি মাথাগুকলা আ্ দু-হা্াে ব সে িাচল 

চবিাে েেকি—ডান হাকত িাব, চে বাম হাকত; ডান চদক্ পথকে ্ল পনব, চে বাৌঁ চদক্ 

পথকে এবং িট্ িট্ স্বাহা, ক্রাং কু্রং ুলৌঁ ুলৌঁ েকে, তাকদে অকধ্াগচত হকব না পতা োে হকব? 

‘োলঃ সুকপ্তষু ্ াগচতথ োকলা চহ দুেচতক্রমঃ’ (সেকল চনচিত হকয় থােকলও োল ্ াগচেত 

থাকেন, োলকে অচতক্রম েো বি েচঠন)। চতচন ্ানকিন, তাৌঁে িকক্ষ পে ধু্কলা পদয় 

বাবা! 

  

পয পদকশ পোচট পোচট মানুষ মুলয়াে িুল পিকয় থাকে, আে দশচবশ লাি সাধু্ আে পক্রাে 

দকশে ব্রাহ্মণ ঐ গেীবকদে েক্ত িুকষ িায়, আে তাকদে উন্ন্চতে পোন পিষ্টা েকে না, পস 

চে পদশ না নেে! পস ধ্মথ, না বপশাি নৃতয! দাদা, এচট তচলকয় পবাি—ভােতবষথ ঘুকে 

ঘুকে পদকিচি। এ পদশ পদকিচি। োেণ চবনা োযথ হয় চে? পাপ চবনা সা্া চমকল চে? 

‘সবথশাত্রেরপুোকণষু বযাসসয বিনদ্বয়ম্। পকোপোেঃ পুণযায় পাপায় পেপীিনম্॥ (সমুদয় 

শাত্রের ও পুোকণ বযাকসে দুইচট বােয—পকোপোে েচেকল পুণয ও পেপীিন েচেকল পাপ 

উ পন্ন্ হয়)। সতয নয় চে? 

  

দাদা, এই সব পদকি—চবকশষ দাচেিয আে অজ্ঞতা পদকি আমাে ঘুম হয় না; এেটা বুচদ্ধ 

ঠাওোলুম Cape Comorin (েুমাচেো অন্তেীকপ) মা েুমােীে মচন্দকে বকস, ভােতবকষথে 

পশষ পাথে-টুেোে উপে বকস—এই পয আমো এত্ন সন্ন্যাসী আচি, ঘুকে ঘুকে 

পবিাচচ্ছ, পলােকে metaphysics (দশথন) চশক্ষা চদচচ্ছ, এ সব পাগলাচম। ‘িাচল পপকট ধ্মথ 

হয় না’—গুরুকদব বলকতন না? ঐ পয গেীবগুকলা পশুে মত ্ীবন যাপন েেকি, তাে 

োেণ মূিথতা; পাচ্ পবটাো িাে যুগ ওকদে িুকষ পিকয়কি, আে দু পা চদকয় দকলকি। 

  

“ মকন েে, েতেগুচল সন্ন্যাসী পযমন গাৌঁকয় গাৌঁকয় ঘুকে পবিাকচ্ছ—পোন্ ো্ েকে?—

পতমচন েতেগুচল চনঃস্বাথথ পেচহতচিেীষুথ সন্ন্যাসী—গ্রাকম গ্রাকম চবদযা চবতেণ েকে 

পবিায়, নানা উপাকয় নানা েথা, map, camera, globe (মানচিত্র, েযাকমো, পগালে) 

ইতযাচদে সহাকয় আিণ্ডাকলে উন্ন্চতেকল্প পবিায়, তাহকল োকল মঙ্গল হকত পাকে চে না। 
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এ সমে প্লযান আচম এইটুেু চিচঠকত চলিকত পাচে না। িলেথা—If the mountain does 

not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain. গেীকবো এত গেীব, 

তাো স্কুল- পাঠশাকল আসকত পাকে না, আে েচবতা-িচবতা পকি তাকদে পোন উপোে 

নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief 

in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. 
The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. 
Again the force to raise them must come from inside, i.e., from the orthodox Hindus. 
In every country the evils exist not with but against religion. Religion, therefore, is 
not to blame, but men. 
  

এই েেকত পগকল প্রথম িাই পলাে, চদ্বতীয় িাই পয়সা। গুরুে েৃপায় প্রচত শহকে আচম 

১০।১৫ ্ন পলাে পাব। পয়সাে পিষ্টায় তাে পে ঘুেলাম। ভােতবকষথে পলাে পয়সা 

পদকব!!! Fools and dotards and Selfishness personified—তারা বেবে! তাই 

আবমড়রকায় এবেড়ে, ড়েবজ বরাজিার করে, কবর বেবশ যাে and devote the rest of 

my life to the realization of this one aim of my life. 
  

আশীবথাদে 

চবকবোনন্দ 

  

পযমন আমাকদে বেবশ social virtue-র (েমাজ-ড়হতকর গুবের) অভাে, বতমড়ে এ বেবশ 

spirituality (আধ্যাত্মিকতা) োই, এবের sprituality ড়েত্মি, এরা আমায় পয়ো ড়েবি। 

কত ড়েবে ড়েদ্ধকাম হে জাড়ে ো, আমাবের মত এরা hypocrite (কপট) েয়, আর 

jealousy (ঈর্ ো) এবকোবর োই। ড়হন্দসু্তাবের কারও উপর depend (ড়েভের) কড়র ো। 

ড়েবজ প্রােপে কবর বরাজিার কবর ড়েবজর plans carry out (উবেশয কাবয ে পড়রেত) 

করে or die in the attempt (চেম্বা ঐ পিষ্টায় মেব)। ‘সচন্ন্চমকত্ত বেং তযাকগা চবনাকশ 

চনয়কত সচত’—(যিন মৃতুয চনচিত, তিন স  উকদ্দকশয পদহতযাগ েোই ভাল)। 

  

পতামো হয়কতা মকন েেকত পাে, চে Utopian nonsense (অেম্ভে োবজ কথা)। You 

little know what is in me (আমার ড়ভতর ড়ক আবে, বতামরা বমাবটই জাে ো)। 
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আমাবের বভতর যড়ে বকউ আমার েহায়তা কবর in my plan (আমার পড়রকল্পো েফল 

করবত)—all right (খুে উত্তম); েইবল ড়কন্তু গুরুবেেwill show me the way out 

(আমাকে পথ পদিাইকবন)। ইচত। 

  

মাকে আমাে পোচট পোচট সাষ্টাঙ্গ চদকব। তাৌঁে আশীবথাকদ আমাে সবথত্র মঙ্গল। এই পত্র 

বাচহকেে পলাকেে চনেট পিবাে আবশযে নাই। এচট সেলকে বচলও, সেলকে পডকে 

চ্জ্ঞাসা েচেও—সেকল jealousy তযাগ েকে এেোট্টা হকয় থােকত পােকব চে না। যচদ 

না পাকে, যাো চহংসুকটপনা না েকে থােকত পাকে না, তাকদে ঘকে যাওয়াই ভাল, আে 

সেকলে েলযাকণে ্ নয। ঐকট আমাকদে ্াকতে পদাষ, national sin (্াচতগত পাপ)!!! 

একদকশ ঐকট নাই, তাই এো এত বি। 

  

আমাকদে মত েূপমণু্ডে পতা দুচনয়ায় নাই। পোন এেটা নূতন চ্চনষ পোন পদশ পথকে 

আসুে চদচে, আকমচেো সেকলে আকগ পনকব। আে আমো? আমাকদে মত দুচনয়ায় পেউ 

পনই, ‘আযথবংশ’!!! পোথায় বংশ তা ্াচন না! … এে লাি পলাকেে দাবাচনকত ৩০০ 

চমচলয়ান (চত্রশ পোচট) েুেুকেে মত পঘাকে, আে তাো ‘আযথবংশ’ ! ! !  

  

চেমচধ্েচমচত—চবকবোনন্দ 

  

৮৫* 

  

[কেভাকেণ্ড চহউমকে চলচিত] 

  

পডেকয়ট 

২৯ মািথ, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভ্রাতা, 

আপনাে পত্র সদয এিাকন আমাে োকি পপ ৌঁকিকি। আচম বযে আচি, সুতোং আপনাে 

পকত্রে মাত্র েকয়েচট চবষয় সংকশাধ্কনে সুকযাগ চনচচ্ছ বকল ক্ষমা েেকবন। 
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প্রথমতঃ পৃচথবীে পোন ধ্মথ অথবা ধ্মথসংস্থাপকেে চবরুকদ্ধ আমাে পোন চেিুই বলবাে 

পনই, থােকত পাকে না; আমাকদে ধ্মথ সম্পকেথ আপনাো যা িুশী ভাবুন না পেন। সব 

ধ্মথই আমাে োকি অচত পচবত্র। চদ্বতীয়তঃ চমশনেীো আমাকদে মাতৃভাষাগুচল চশক্ষা েকে 

না, এমন েথা আচম বচলচন; চেন্তু আমাে এই অচভমকত আচম এিনও সুদৃঢ় পয, তাৌঁকদে 

মকধ্য অচত অল্পসংিযেই (সচতয যচদ পেউ থাকেন) সংস্কৃকতে প্রচত পোনপ্রোে 

মকনাকযাগ পদন। তািািা এেথাও সতয নয় পয, আচম পোন ধ্মথসংস্থাে চবরুকদ্ধ চেিু 

বকলচি, যচদও এিনও আচম আমাে অচভমকতে উপে প্াে চদচচ্ছ পয, সমগ্র ভােতবষথকে 

েিনও খ্রীষ্টধ্কমথ ধ্মথান্তচেত েো সম্ভব হকব না; খ্রীষ্টধ্কমথে দ্বাো চনম্নকশ্রণীে অবস্থাে উন্ন্চত 

হকয়কি—এ েথাও আচম অস্বীোে েেচি; এবং পসই সকঙ্গ এ েথাও পযাগ েকে চদচচ্ছ—

দচক্ষণ ভােকত ভােতীয় খ্রীষ্টাকনো পেবল পয েযাথচলে তাই নয়, তাকদে চনক্কদে উচক্ত 

অনুযায়ী তাো হল ‘্াচতমানা খ্রীষ্টান’, অথথা  তাো ঘচনষ্ঠভাকব তাকদে ্াচতকে আৌঁেকি 

থাকে, এবং আচম গভীেভাকব চবশ্বাস েচে—যচদ চহন্দুসমা্ তাে ব্থননীচত পচেহাে 

েকে, তাহকল ওকদে শতেো নব্বুই ভাগ বুল ত্রুচটপূণথ এই চহন্দুধ্কমথই অচবলকম্ব চিকে 

আসকব। 

  

পচেকশকষ আমাকে ‘স্বকদশবাসী’ বকল সকম্বাধ্ন েোে ্ নয আচম আমাে অন্তকেে অন্তেল 

পথকে আপনাকে ধ্নযবাদ ্ানাচচ্ছ। এই সবথপ্রথম পোন চবকদশী ইওকোপীয় এে্ন ঘৃণয 

পনচটভকে ঐ ভাষায় সকম্বাধ্ন েেকত সাহসী হকলন—চতচন ভােকত ্াত বা চমশনেী, যাই 

পহান না পেন। বনু্ধবে, ঐ এেইভাকব ভােতবকষথও চে আমাকে সকম্বাধ্ন েেকত আপচন 

সাহস েেকবন? ভােকত ্াত চমশনেীকদে অনুগ্রহ েকে বলুন, তাৌঁো ঐভাকবই পযন 

আমাকদে সকম্বাধ্ন েকেন, এবং যাৌঁো ভােকত ্্মভানচন, তাৌঁকদে বলুন তাৌঁো পযন 

ভােতবাসীকে সমপযথাকয়ে মানুষ বকল গণয েকেন। আে বােী সব চবষকয়—আপচন 

চনক্ই আমাকে আহািে মকন েেকবন, যচদ আচম েতেগুকলা পৃচথবী-পযথটে বা অলীে 

োচহনীোকেে চববেণ অনুযায়ী আমাকদে ধ্মথ বা সমাক্ে চবিাে হকত পাকে বকল স্বীোে 

েকে চনই। ভ্রাতঃ, ক্ষমা েেকবন, ভােকত ্্মভাকলও আমাকদে সমা্ বা ধ্কমথে চবষকয় 

আপচন ্াকননই বা চে? পেননা সমাক্ে দ্বাে পযভাকব বন্ধ, চেিু ্ানা অসম্ভব। 
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সকবথাপচে, সেকলই তাে পূবথ ধ্ােণাে মাপোচঠকত পোন ্াচত বা ধ্কমথে চবিাে েকে 

থাকে—েকে না চে? প্রভু আপনাকে আশীবথাদ েরুন, আপচন আমাকে ‘স্বকদশবাসী’ 

বকলকিন। পূবথ ও পচিকমে মকধ্য পপ্রম ও পস হাকদথযে সম্পেথ এিনও সম্ভব। 

  

ভ্রাতৃকপ্রমবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

৮৬* 

  

[চমস পমেী পহলকে চলচিত] 
  

পডেকয়ট 

৩১ মািথ, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনী, 

তুচম ও মাদাে িািথ টাো পপকয়ি ্াচনকয় পয চিচঠ দুিাচন চলকিি, তা এইমাত্র এেসকঙ্গ 

পপলাম। পিতচিে পত্রচট পপকয় সুিী হলাম; পতামাকে ওচট পিেত পাঠাচচ্ছ। পকি পদকিা—

পলিে িাইকিন িবকেে োগক্ে চেিু োচটং! পডেকয়কটে োগ্গুচল িািা আে চেিু 

আমাে োকি পনই, তাই পাচঠকয় চদচচ্ছ। তুচমও চেিু সংগ্রহ েেকত পােকল পাচঠকয় চদও—

যচদ অবশয সুচবধ্া হয়। চঠোনা ্ান পতা?— 

  

H. H. The Maharaja of Khetri, Rajputana, India. 
  

চিচঠিানা চেন্তু পতামাকদে ধ্াচমথে পচেবাকেে মকধ্যই পযন থাকে। চমকসস ব্রীড প্রথকম 

আমায় এে েিা িাৌঁিাকলা চিচঠ পদন। আ্ পটচলগ্রাকম এে সপ্তাকহে ্নয তাৌঁে 

আচতথযগ্রহকণে চনমিণ পপলাম। এে আকগ চনউ ইয়েথ পথকে চমকসস চস্মকথে এে পত্র 

পপকয়চি—চতচন, চমস পহকলন পগাল্ড ও ডাক্তাে—আমাকে চনউ ইয়কেথ আহ্বান েকেকিন। 

আবাে আগামী মাকস ১৭ তাচেকি লীন োকবে (Lynn Club) চনমিণ আকি। প্রথকম চনউ 

ইয়কেথ যাব, তােপে লীকন তাকদে সভায় যথাসমকয় উপচস্থত হব।  
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ইকতামকধ্য যচদ আচম িকল না যাই—চমকসস বযাগচলে আগ্রহও তাই, তাহকল আগামী গ্রীকমে 

সম্ভবতঃ এচনকস্কায়াকম (Annisquam) যাে। ড়মবেে েযািড়ল বেখাবে এক েুন্দর োিী 

েবন্দােস্ত কবর বরবখবেে। মড়হলাটট বেশ ধ্ম েপ্রাো (spiritual), ড়মিঃ পামার ড়কন্তু বেশ 

একটু পাোেক্ত (spirituous)—তাহকলও সজ্জন। অচধ্ে আে চে? আচম শােীচেে ও 

মানচসে পবশ ভাল আচি। পেকহে ভচগনীগণ! পতামো সুিী—চিেসুিী হও। ভাল েথা, 

চমকসস শামথান নানা েেকমে উপহাে চদকয়কিন—নি োটবাে ও চিচঠ োিবাে সেোম, 

এেচট পিাট বযাগ, ইতযাচদ ইতযাচদ—যচদও ওগুচল চনকত আমাে আপচত্ত চিল, চবকশষ েকে 

চিনুকেে হাতলওয়ালা পশ িীন নিোটা সেোমটাে চবষকয়, তবুও তাৌঁে আগ্রকহে ্নয 

চনকত হল। ঐ ব্রাশ চনকয় চে পয েেব, তা ্ চন না। ভগবান্ ওকদে েক্ষা েরুন। চতচন এে 

উপকদশও চদকয়কিন—আচম পযন এই আচফ্রেী পচেচ্ছকদ ভিসমাক্ না যাই। তকব আে 

চে! আচমও এে্ন ভিসমাক্ে সভয! হা ভগবান্, আেও চে পদিকত হকব! পবশী চদন 

পবৌঁকি থােকল েত অদু্ভত অচভজ্ঞতাই না হয়! 

  

পতামাকদে ধ্াচমথে পচেবাকেে সেলকে অগাধ্ পেহ ্ানাচচ্ছ। ইচত 

  

পতামাে ভ্রাতা 

চবকবোনন্দ 

  

৮৭* 

  

[মান্দ্রা্ী ভক্তচদগকে চলচিত] 

  

চনউ ইয়েথ 

৯ এচপ্রল, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় আলাচসঙ্গা, 
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পতামাে পশষ পত্রিাচন েকয়েচদন আকগ পপকয়চি। পদি, আমাকে এিাকন এত পবশী বযে 

থােকত হয় আে প্রতযহ এতগুকলা চিচঠ চলিকত হয় পয, তুচম আমাে োি পথকে ঘন ঘন 

পত্র পাবাে আশা েেকত পাে না। যা পহাে, এিাকন যা চেিু হকচ্ছ, তা যাকত তুচম পমাটামুচট 

্ানকত পাে, তাে ্নয আচম চবকশষ পিষ্টা েকে থাচে। আচম ধ্মথমহাসভা-সম্বন্ধীয় 

এেিাচন বই পতামায় পাঠাবাে ্নয চিোকগায় চলিব। ইকতামকধ্য তুচম চনিয় আমাে 

দুচট কু্ষি বক্তৃতা পপকয়ি। 

  

পসকক্রটােী সাকহব আমায় চলকিকিন, আমাে ভােকত চিকে যাওয়া অবশয েতথবয—োেণ 

ভােতই আমাে েমথকক্ষত্র। একত পোন সকন্দহ নাই। চেন্তু পহ ভ্রাতৃগণ, আমাচদগকে এমন 

এেচট প্রোণ্ড মশাল জ্বালকত হকব, যা সমগ্র ভােকত আকলা পদকব। অতএব বযে হকয়া না, 

ঈশ্বকেচ্ছায় সমকয় সবই হকব। আচম আকমচেোয় অকনে বি বি শহকে বক্তৃতা চদকয়চি 

এবং ওকত পয টাো পপকয়চি, তাকত এিানোে অতযচধ্ে িেি বহন েকেও পিেবাে ভািা 

যকথষ্ট থােকব। আমাে এিাকন অকনে ভাল ভাল বনু্ধ হকয়কি—তাে মকধ্য েকয়ে্কনে 

সমাক্ যকথষ্ট প্রচতপচত্ত। অবশয পগাৌঁিা পািীো আমাে চবপকক্ষ, আে তাৌঁো আমাে সকঙ্গ 

পসা্া োোয় সহক্ পপকে উঠকবন না পদকি আমাকে গালমন্দ চনন্দাবাদ েেকত আেম্ভ 

েকেকিন, আে ‘ম—’বাবু তাৌঁকদে সাহাযয েেকিন। চতচন চনিয় চহংসায় পাগল হকয় 

পগকিন। চতচন তাৌঁকদে বকলকিন, আচম এেটা ভয়ানে প্াকোে ও বদমাশ, আবাে 

েচলোতায় চগকয় পসিানোে পলােকদে বকলকিন, আচম পঘাে পাকপ মগ্ন, চবকশষতঃ আচম 

বযচভিাকে চলপ্ত হকয় পকিচি!!! প্রভু তাৌঁকে আশীবথাদ েরুন। ভ্রাতৃগণ, পোন ভাল ো্ই 

চবনা বাধ্ায় সম্পন্ন্ হয় না। পেবল যাো পশষ পযথন্ত অধ্যবসাকয়ে সচহত পলকগ থাকে, 

তাোই েৃতোযথ হয়। আচম পতামাে ভচগনীপচতে৪৯ চলচিত পুচেোগুচল এবং পতামাে 

পাগলা বনু্ধে আে এেিাচন পত্র পপকয়চি। ‘যুগ’ সম্বকন্ধ প্রবন্ধচট বি সুন্দে—তাকত যুকগে 

পয বযািযা েো হকয়কি, তাই পতা চঠে বযািযা; তকব আচম চবশ্বাস েচে, সতযযুগ একস 

পকিকি—এই সতযযুকগ এে বণথ, এে পবদ হকব এবং সমগ্র ্ গকত শাচন্ত ও সমিয় স্থাচপত 

হকব। এই সতযযুকগে ধ্ােণা অবলম্বন েকেই ভােত আবাে নব্ীবন পাকব। একত চবশ্বাস 

স্থাপন েে। 
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এেটা চ্চনষ েো আবশযে—যচদ পাে। মান্দ্রাক্ এেটা প্রোণ্ড সভা আহ্বান েেকত পাে? 

োমনাকদে ো্া বা ঐরূপ এে্ন বি পলাে োকেও সভাপচত েকে ঐ সভায় এেটা 

প্রোব েচেকয় চনকত পাে পয, আচম আকমচেোয় চহন্দুধ্মথ পয ভাকব বযািযা েকেচি, তাকত 

পতামো সমূ্পণথ সন্তুষ্ট হকয়ি (—অবশয যচদ পতামো সতযই ঐরূপ হকয় থাে)। তােপে 

পসই প্রোবচট ‘চিোকগা পহোল্ড’, ‘ইোে-ওশযান’  ( Inter-Ocean), ‘চনউ ইয়েথ সান’ 

এবং পডেকয়ট (চমচশগান) পথকে প্রোচশত ‘েমাচশথয়াল এডভাটাই্াে’ োগক্ পাচঠকয় 

চদকত হকব। চিোকগা ইচলনয় োকষ্ট্র। ‘চনউ ইয়েথ সান’-এে আে চবকশষ চঠোনাে পোন 

আবশযে নাই। প্রোকবে েকয়েচট েচপ ধ্মথ-মহাসভাে সভাপচত ডাঃ বযাকো্কে 

চিোকগায় পাঠাকব—আচম তাৌঁে বািীে নম্বেটা ভুকল পগচি, োোটাে নাম ইচণ্ডয়ানা 

এচভচনউ। এে েচপ পডেকয়কটে চমকসস প্. প্. বযাগচলে নাকম পাঠাকব—তাৌঁে চঠোনা 

ওয়াচশংটন এচভচনউ। এই সভাটা যত বি হয়, তাে পিষ্টা েেকব। যত বি বি পলােকে 

পাে, ধ্কে চনকয় একস এই সভায় পযাগ পদওয়াবাে পিষ্টা েেকব; তাৌঁকদে ধ্কমথে ্নয, 

পদকশে ্নয তাৌঁকদে একত পযাগ পদওয়া উচিত। মহীশূকেে মহাো্ ও তাৌঁে পদওয়াকনে 

চনেট হকত সভা ও তাে উকদ্দকশযে সমথথন েকে চিচঠ পনবাে পিষ্টা েে—পিতচিে 

মহাোক্ে চনেট পথকেও ঐরূপ চিচঠ পনবাে পিষ্টা েে—পমাকটে উপে সভাটা যত প্রোণ্ড 

হয় ও তাকত যত পবশী পলাে হয়, তাে পিষ্টা েে। 

  

উঠ ব সগণ—এই োক্ পলকগ যাও। যচদ পতামো এটা েেকত পাে, তকব ভচবষযকত 

আমো অকনে ো্ েেকত পােব চনিয়। 

  

প্রোবচট এমন ধ্েকনে হকব পয, মান্দ্রাক্ে চহন্দুসমা্, যাৌঁো আমাকে এিাকন 

পাচঠকয়চিকলন, তাৌঁো আমাে এিানোে োক্ সমূ্পণথ সকন্তাষ প্রোশ েেকিন, ইতযাচদ 

ইতযাচদ। 

  

যচদ সম্ভব হয়, এইচটে ্নয পিষ্টা েে—এ পতা আে পবশী ো্ নয়। সব ্ায়গা পথকে 

যতদূে পাে আমাকদে োক্ সহানুভূচত-প্রোশে পত্রও পযাগাি েে, ঐগুচল িাপাও, আে 
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যত শী্রই পাে মাচেথন সংবাদপত্রসমূকহ পাঠাও। ব সগণ, একত অকনে ো্ হকব। ‘ব্রা—’ 

সমাক্ে পলাকেো এিাকন যা তা বলকি। যত শী্রই হয়, তাকদে মুি বন্ধ েকে চদকত হকব। 

সনাতন চহন্দুধ্কমথে ্য় পহাে। চমথযাবাদী ও পাষকণ্ডো পোভূত পহাে। উঠ, উঠ ব সগণ, 

আমো চনচিত ্য়লাভ েেব। আমাে পত্রগুচলে প্রোশ সম্বকন্ধ বক্তবয এই—যতচদন না 

আচম ভােকত চিেচি, ততচদন এইগুচলে যতটা অংশ প্রোশ েো উচিত, ততটা আমাকদে 

বনু্ধগকণে চনেট প্রোশ েো পযকত পাকে। এেবাে ো্ েেকত আেম্ভ েেকল িুব ুল্ুকে 

পমকত যাকব, চেন্তু আচম ো্ না েকে বাঙালীে মত পেবল লম্বা লম্বা েথা েইকত িাই 

না। 

  

চঠে বলকত পাচে না, তকব পবাধ্ হয়, েচলোতাে চগচেশ পঘাষ আে চমত্র মহাশয় আমাে 

গুরুকদকবে ভক্তকদে চদকয় েচলোতায় ঐরূপ সভা আহ্বান েোকত পাকেন। যচদ পাকেন 

পতা িুব ভালই হয়। সম্ভব হকল েচলোতাে সভায় ঐ এেই েেম প্রোব পাস েচেকয় 

চনকত বলকব। েচলোতায় হা্াে হা্াে পলাে আকি, যাো আমাকদে োক্ে প্রচত 

সহানুভূচতসম্পন্ন্। … 

  

আে চবকশষ চেিু চলচিবাে পনই। আমাকদে সেল বনু্ধকে আমাে সাদে সম্ভাষণাচদ 

্ানাকব—আচম সতত তাৌঁকদে েলযাণ প্রাথথনা েেচি। ইচত 

  

আশীবথাদে 

চবকবোনন্দ 

  

পুনঃ—সাবধ্ান, পত্র চলচিবাে সময় আমাে নাকমে আকগ ‘ His Holiness’ চলকিা না। 

এিাকন উহা অতযন্ত চেম্ভূতচেমাোে শুনায়। ইচত 

  

চব 

  

৮৮* 
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[অধ্যাপে োইটকে চলচিত] 

  

চনউ ইয়েথ 

২৫ এচপ্রল, ’ ৯৪ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 

আপনাে আমিকণে ্নয গভীেভাকব েৃতজ্ঞ। ৭ই পম যাচচ্ছ। চবিানা?—বনু্ধ, আপনাে 

ভালবাসা এবং মহ  প্রাণ পাথেকেও পািীে পালকেে মত পোমল েেকত পাকে। 

  

পসকলকম পলিেকদে প্রাতোকশ পযাগ চদকত পােলাম না বকল দুঃচিত।  

  

৭ই চিেচি। 

  

আপনাে চবশ্বে 

চবকবোনন্দ 

  

৮৯* 

  

[চমস ইসাকবল মযাক্ চেণ্ডচলকে চলচিত] 

  

চনউ ইয়েথ 

২৬ এচপ্রল 

  

চপ্রয় ভচগনী, 

গতোল পতামাে চিচঠ পপকয়চি। তুচম চঠেই বকলি, আচম ‘ইচেচেয়ে’-৫০ এে 

পাগলাচমকত িুব ম্া পবাধ্ েেচি। চেন্তু তুচম ভােকতে োগ্পকত্রে পয ডাে গতোল 

পাচঠকয়ি, তা মাদাে িািথ পযমন বকলকিন—দীঘথ চবেচতে পে সচতয সুসংবাদ। ওে মকধ্য 

পদওয়ান্ীে এেচট িম োে পত্র আকি। বৃদ্ধ পলােচট—প্রভু তাৌঁকে আশীবথাদ েরুন, 

যথােীচত সাহাকযযে প্রোব েকেকিন। ওে মকধ্য েচলোতায় প্রোচশত আমাে সম্বকন্ধ 
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এেচট পিাট্ট পুচেো আকি, যাকত পদিা পগল—‘প্রতযাচদষ্ট বযচক্ত’ তাৌঁে চন্ পদকশ মযথাদা 

পপকলন; আমাে ্ীবকন অন্তত এেবাকেে ্নয এটা পদিকত পপলাম। আকমচেোন ও 

ভােতীয় পত্র-পচত্রো পথকে সংগৃহীত আমাে চবষয়ে অংশগুচল তাে মকধ্য েকয়কি। 

েচলোতাে পত্রাচদে অংশগুচল চবকশষভাকব তৃচপ্তেে, চেন্তু প্রশংসাবাুলকলযে ্ নয পসগুচল 

পতামাকে পাঠাব না। তাো আমাে সম্বকন্ধ ‘অপূবথ’, ‘অদু্ভত’, ‘সুচবিযাত’ এইসব নানা 

আক্-বাক্ েথা বকলকি, চেন্তু তাো বহন েকে একনকি সমগ্র ্ াচতে হৃদকয়ে েৃতজ্ঞতা। 

এিন আচম পলাকেে েথা আে গ্রাহয েচে না, আমাে চনক্ে পদকশে পলাে বলকলও না—

পেবল এেচট েথা। আমাে বুিী মা এিনও পবৌঁকি আকিন, সাো ্ীবন চতচন অসীম েষ্ট 

পপকয়কিন, পস-সব সকত্ত্বও মানুষ আে ভগবাকনে পসবায় আমাকে উ সগথ েেবাে পবদনা 

চতচন সহয েকেকিন। চেন্তু তাৌঁে পশ্রষ্ঠ আশাে, তাৌঁে সবকিকয় ভালবাসাে পয পিকলচটকে 

চতচন দান েকেকিন, পস দূেকদকশ চগকয়—েচলোতায় ম্ুমদাে পযমন েটাকচ্ছ 

পতমচনভাকব—্ঘনয পনাংো ্ীবন যাপন েেকি, এ সংবাদ তাৌঁকে একেবাকে পশষ েকে 

পদকব। চেন্তু প্রভু মহান্, তাৌঁে সন্তাকনে ক্ষচত পেউ েেকত পাকে না। 

  

িুচল পথকে পবিাল পবচেকয় পকিকি—আচম না িাইকতই। ঐ সম্পাদেচট পে ্ান?—

আমাকদে পদকশে অনযতম প্রধ্ান সংবাদপকত্রে সম্পাদে, চযচন আমাে অত প্রশংসা 

েকেকিন এবং আকমচেোয় আচম চহন্দুধ্কমথে পক্ষ-সমথথকন একসচি বকল ঈশ্বেকে ধ্নযবাদ 

্াচনকয়কিন, চতচন ম্ুমদাকেে সম্পচেথত ভাই!! হতভাগয ম্ুমদাে! ঈষথায় জ্বকল চমথযা 

েথা বকল চনক্ে উকদ্দকশযেই ক্ষচত েেকল। প্রভু ্াকনন, আচম আত্মসমথথকনে চেিুমাত্র 

পিষ্টা েচেচন। 

  

‘পিাোম’-এ চমঃ গান্ধীে েিনা এে পূকবথই আচম পকিচি। যচদ গতমাকসে ‘চেচভউ অি 

চেচভউ্’টা পাও, তাহকল পসটা মাকয়ে োকি পাঠ েে। তাকত আচিং-সংক্রান্ত বযাপাকে 

ভােতীয় িচেত্র সম্পকেথ বৃচটশ ভােকতে ্বনে সকবথাে ো্েমথিােীে অচভমত পাকব। 

চতচন ইংকে্কদে সকঙ্গ চহন্দুকদে তুলনা েকে চহন্দুকদে আোকশ তুকলকিন। আমাকদে 
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্াচতে এে্ন িেমতম শত্রু ঐ সযাে পলকপ্ চগ্রচিন্! তাৌঁে এই মত- পচেবতথকনে োেণ 

চে? 

  

বষ্টকন চমকসস ব্রীড-এে বািীকত আমাে সময় পেকটকি িম োে। অধ্যাপে োইকটে 

সকঙ্গও সাক্ষা  হকয়কি। আচম আবাে বষ্টকন যাচচ্ছ। দে্ীো আমাে নূতন গাউন বতেী 

েেকি। পেচম্বি্ (হাভথাডথ) ইউচনভাচসথচটকত বক্তৃতা চদকত যাব। পসিাকন অধ্যাপে োইকটে 

অচতচথ হব। বষ্টকনে োগ্পকত্র আমাকে চবোট েকে স্বাগত ্াচনকয়কি। 

  

এই সব আক্-বাক্ বযাপাকে আচম পচেশ্রান্ত। পম মাকসে পশকষে চদকে চিোকগায় যাব। 

পসিাকন েকয়েচদন োচটকয় আবাে চিেব পূবথচদকে। 

  

গত োকত্র ওয়ালডিথ পহাকটকল বক্তৃতা চদকয়চি। চমকসস চস্মথ প্রচত চটচেট দু-ডলাে েকে 

পবকিকিন। ঘে-ভচতথ পশ্রাতা পপকয়চিলাম, যচদও ঘেচট পবশী বি চিল না। টাোেচিে 

দশথন এিনও পাইচন। আ্কেে মকধ্য পাবাে আশা োচি। 

  

লীন-এ পয এে-শ ডলাে পপকয়চি, তা পাঠালাম না, োেণ নূতন গাউন বতেী ইতযাচদ 

বাক্ বযাপাকে িেি েেকত হকব। 

  

বষ্টকন টাোে ভেসা পনই। তবু আকমচেোে মচেষ্কচটকে স্পশথ েেকতই হকব, তাকত নািা 

চদকতই হকব, পদচি যচদ পাচে। 

  

পতামাে চপ্রয় ভ্রাতা 

চবকবোনন্দ 

  

৯০* 

  

[চমস ইসাকবল মযাক্ চেণ্ডচলকে চলচিত] 

  

চনউ ইয়েথ 
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২ (যথাথথতঃ ১) পম, ’ ৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনী, 

পুচেোচট পতামাকে এিনই পাঠাকত পােব বকল মকন হয় না, তকব গতোল ভােত পথকে 

সংবাদপকত্রে পয-সব অংশ একসকি, তা পতামায় পাচঠকয় চদচচ্ছ। পসগুকলা পকি অনুগ্রহ 

েকে চমকসস বযাগচলে োকি পাচঠকয় চদও। ঐ সংবাদপত্রচটে সম্পাদে হকচ্ছন চমঃ 

ম্ুমদাকেে আত্মীয়। পবিাো ম্ুমদাকেে ্নয এিন আমাে দুঃি হয়!!  

  

আমাে পোকটে চঠে েমলা েঙচট এিাকন িুৌঁক্ বাে েেকত পােলাম না। সতুোং তাে 

োিাোচি ভাল েঙ যা চমলল—পীতাভ েচক্তম—তাকতই িুশী থােকত হল। েকয়েচদকনে 

মকধ্যই পোটচট বতেী হকয় যাকব। 

  

পসচদন ওয়ালডকিথে বক্তৃতা পথকে ৭০ ডলাে পপকয়চি। আগামীোকলে বক্তৃতা পথকে 

আেও চেিু পাবাে আশা োচি। ৭ পথকে ১৯ তাচেি পযথন্ত বষ্টকন বক্তৃতাচদ আকি, তকব 

পসিাকন তাো িুব েমই পয়সা পদয়। 

  

গতোল ১৩ ডলাে চদকয় এেটা পাইপ চেকনচি—পদাহাই, িাদাে পপাপকে েথাচট বল না 

পযন। পোকটে িেি পিকব ৩০ ডলাে। িাবাে-দাবাে চঠেই চমলকি … এবং যকথষ্ট টাো। 

আশা হয়, আগামী বক্তৃতাে পকেই অচবলকম্ব বযাকলিত চেিু োিকত পােব। 

  

… সন্ধযায় এে চনোচমষ বনশকভাক্ বক্তৃতা চদকত যাচচ্ছ! 

  

চঠে, আচম চনোচমষাশী … োেণ যিন চনোচমষ প্াকট, তিন তাই আমাে পিন্দ। 

লাইমযান অযাবট-এে োকি আগামী পেশু মধ্যাহ্ন-কভাক্ে আে এেচট চনমিণ আকি। 

সময় পমাকটে উপে িম োে োটকি। বষ্টকনও পতমচন সুন্দে োটকব আশা হয়—পেবল 

ঐ ্ঘনয, অচত ্ঘনয চবেচক্তেে বক্তৃতা বাকদ। যা পহাে, ১৯ তাচেি পাে হকলই এে 

লাকি বষ্টন পথকে … চিোকগায়, … তােপকে প্রাণভকে চনঃশ্বাস পনব, আে টানা চবশ্রাম—

দু-চতন সপ্তাকহে। তিন গযাৌঁট হকয় বকস শুধু্ গল্প েেব—আে পাইপ টানব। 
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ভাল েথা, পতামাে চনউ ইয়েথীো পলাে িুবই ভাল, পেবল তাকদে মগক্ে পিকয় টাো 

পবশী। 

  

হাভথাডথ চবশ্বচবদযালকয়ে িাত্রকদে োকি বক্তৃতা চদকত যাব। বষ্টকন চতনচট বক্তৃতা এবং 

হাভথাকডথ চতনচট—সেকলেই বযবস্থা েকেকিন চমকসস ব্রীড। এিাকনও ওো চেিু বযবস্থা 

েেকি। সুতোং চিোকগাে পকথ আচম আে এেবাে চনউ ইয়কেথ আসব—চেিু েিা বাণী 

শুচনকয় টাোেচি পকেটস্থ েকে সাৌঁ েকে চিোকগায় িকল যাব। 

  

চিোকগায় পাওয়া যায় না এমন চেিু যচদ চনউ ইয়েথ বা বষ্টন পথকে পতামাে দেোে 

থাকে, সত্বে চলিকব। আমাে এিন পকেট-ভচতথ ডলাে। যা তুচম িাইকব এে মুহূকতথ 

পাচঠকয় পদব। একত অকশাভন চেিু হকব—েিনও মকন েে না। আমাে োকি বু্রুচে 

পনই। আচম যচদ পতামাে ভাই হই পতা ভাই-ই! পৃচথবীকত এেচট চ্চনষই আচম ঘৃণা 

েচে—বু্রুচে। 

  

পতামাে পেহময় ভাই 

চবকবোনন্দ 

পত্রাবলী ৯১-১০০ 

৯১* 

  

[অধ্যাপে োইটকে চলচিত] 

  

চনউ ইয়েথ 

৪ পম, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 
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আপনাে সহৃদয় চলচপ এিনই পপলাম। আপনাে েথামত ো্ েকে আচম পয িুবই সুিী 

হব, তা বলাই বাুললয। 

  

েকণথল চহচগন ্সকনে চিচঠও পপকয়চি। তাকে উত্তে পাঠাচচ্ছ। আচম েচববাে (৬ই পম) বষ্টকন 

যাব। চমকসস হাউ-এে উইকমন ্স্ োকব পসামবাে বক্তৃতা পদবাে েথা। 

  

আপনাে সদা চবশ্বে 

চবকবোনন্দ 

  

৯২* 

  

১৭ বীেন ষ্ট্রীট, বষ্টন 

পম, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 

ইকতামকধ্য আপচন পুচেো এবং চিচঠগুচল পপকয় পগকিন। যচদ আপচন িান, তাহকল 

চিোকগা পথকে ভােতীয় ো্া ও ো্মিীকদে েকয়েিাচন চিচঠ পাঠাকত পাচে। ঐ 

মিীকদে এে্ন ভােকতে ো্েীয় েচমশকনে অধ্ীন চবগত ‘আচিং েচমশন’-এে 

অনযতম সদসয চিকলন। আচম পয প্রতােে নই, তা আপনাকে চবশ্বাস েেবাে ্ নয তাকদে 

আপনাে োকি চলিকত বলব, আপচন যচদ এটা পিন্দ েকেন। চেন্তু ভ্রাতঃ, এ সব চবষকয় 

পগাপনতা ও অপ্রচতোেই আমাকদে ্ীবকনে আদশথ। 

  

আমাকদে েতথবয শুধু্ তযাগ—গ্রহণ নয়। যচদ আমাে মাথায় পিয়াল না িাপত, তাহকল 

আচম েিনই এিাকন আসতাম না। একত আমাে োক্ে সহায়তা হকব, এই আশায় আচম 

ধ্মথমহাসভায় পযাগদান েকেচি, যচদও আমাে পদশবাসী যিন আমাকে পাঠাকত পিকয়চিল, 

তিন আচম সবথদা আপচত্ত েকেচি। আচম তাকদে বকল একসচি, ‘আচম মহাসভায় পযাগদান 

েেকত পাচে বা নাও পাচে, পতামাকদে যচদ িুশী হয়, আমাকে পাঠাকত পাে।’ তাৌঁো 

আমাকে সমূ্পণথ স্বাধ্ীনতা চদকয় পাচঠকয়কিন। বাদ-বােী আপচন েকেকিন। 
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পহ সহৃদয় বনু্ধ, সবথপ্রোকে আপনাে সকন্তাষ চবধ্ান েেকত নযায়তঃ আচম বাধ্য। আে 

বােী পৃচথবীকে—তাকদে বাতচিতকে আচম গ্রাহয েচে না। আত্মসমথথন সন্ন্যাসীে ো্ 

নয়। আপনাে োকি তাই আমাে প্রাথথনা, আপচন ঐ পুচেো ও চিচঠপত্রাচদ োউকে 

পদিাকবন না বা িাপাকবন না। বুকিা চমশনেীগুকলাে আক্রমণকে আচম গ্রাকহযে মকধ্য আচন 

না। চেন্তু আচম দারুণ আঘাত পপকয়চি ম্ুমদাকেে ঈষথাে জ্বালা পদকি। প্রাথথনা েচে, তাৌঁে 

পযন বিতনয হয়। চতচন উত্তম ও মহান্ বযচক্ত, সাো ্ীবন অপকেে মঙ্গল েেকত 

পিকয়কিন। অবশয এে দ্বাো আমাে গুরুকদকবে এেচট েথাই আবাে প্রমাচণত হল—

‘ো্কলে ঘকে থােকল তুচম যত পসয়ানাই হও না পেন, গাকয় চিকটকিাৌঁটা োচল 

লাগকবই।’ সাধু্ পচবত্র হবাে যত পিষ্টাই পেউ েরুে না পেন, মানুষ যতক্ষণ এই 

পৃচথবীকত আকি তাে স্বভাব চেিু পচেমাকণ চনম্নগামী হকবই।  

  

ভগবাকনে চদকে যাবাে পথ সাংসাচেে পকথে চঠে চবপেীত। ঈশ্বে ও ধ্বনশ্বযথ এেই সকঙ্গ 

পেউ েিনও পপকয়কি? 

  

আচম পোনচদন ‘চমশনেী’ চিলাম না, পোনচদন হবও না—আমাে স্বস্থান চহমালকয়। পূণথ 

চবকবকেে সকঙ্গ পচেতৃপ্ত হৃদকয় অন্ততঃ এই েথা আ্ আচম বলকত পাচে, ‘পহ প্রভু, 

আমাে ভ্রাতৃগকণে ভয়লিতে যাতনা আচম পদকিচি, যিণামুচক্তে পথ আচম িুৌঁক্চি এবং 

পপকয়চি—প্রচতোকেে ্নয আপ্রাণ পিষ্টা েকেচি, চেন্তু বযথথ হকয়চি। পতামাে ইচ্ছাই পূণথ 

পহাে, প্রভু।’  

  

তাৌঁে আশীবথাদ অনন্তোল ধ্কে আপনাকদে উপে বচষথত পহাে।  

  

আপনাে পেহবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগাঃ 
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আচম আগামীোল চেম্বা পেশু চিোকগা যাচচ্ছ। 

  

আপনাকদে চব. 

  

৯৩* 

  

[স্বামী সােদানন্দকে চলচিত] 

  

যুক্তোষ্ট্র, আকমচেো 

২০ পম, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় শে , 

আচম পতামাে পত্র পাইলাম ও শশী আকোগযলাভ েচেয়াকি ্াচনয়া সুিী হইলাম। আচম 

পতামাকে এেচট আিযথ বযাপাে বচলকতচি, শুন। যিনই পতামাকদে মকধ্য পেহ অসুস্থ 

হইয়া পচিকব, তিন পস চনক্ অথবা পতামাকদে মকধ্য অপে পেহ তাহাকে মনিকক্ষ 

প্রতযক্ষ েচেকব। ঐরূকপ পদচিকত পদচিকত মকন মকন বচলকব ও দৃঢ়ভাকব েল্পনা েচেকব 

পয, পস সমূ্পণথ সুস্থ হইয়াকি। ইহাকত পস শী্রই আকোগযলাভ েচেকব। অসুস্থ বযচক্তকে না 

্ানাইয়াও তুচম এরূপ েচেকত পাে। সহস্র মাইকলে বযবধ্াকনও এই োযথ িচলকত পাকে। 

এইচট সবথদা মকন োচিয়া আে েিনও অসুস্থ হইও না। 

  

*       *       * 

  

সানযাল তাহাে েনযাগকণে চববাকহে ্নয ভাচবয়া ভাচবয়া এত অচস্থে হইয়াকি পেন, 

বুচিকত পাচে না। পমাদ্দা েথা পতা এই পয, পস চনক্ পয সংসাে হইকত পলায়কন ইচু্ছে, 

তাহাে েনযাগণকে পসই পচলিতল সংসাকে চনমগ্ন েচেকত িাকহ!!! এ চবষকয় আমাে এেচট 

মাত্র চসদ্ধান্ত থাচেকত পাকে—চনন্দা! বালে বাচলো—যাহােই হউে না পেন, আচম 

চববাকহে নাম পযথন্ত ঘৃণা েচে। তুচম চে বচলকত িাও, আচম এে্কনে বন্ধকনে সহায়তা 
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েচেব? চে আহািে তুচম! যচদ আমাে ভাই মচহন আ্ চববাহ েকে, আচম তাহাে সচহত 

পোন সংস্রব োচিব না। এ চবষকয় আচম চস্থেসংেল্প। এিন চবদায়— 

  

পতামাকদে 

চবকবোনন্দ 

  

৯৪* 

  

[অধ্যাপে োইটকে চলচিত] 

  

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগা 

২৪ পম, ’ ৯৪ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 

এই সকঙ্গ আচম আপনাকে ো্পুতানাে অনযতম শাসে মহামানয পিতচিে মহাোক্ে 

পত্র পাচঠকয় চদচচ্ছ। পসই সকঙ্গ ভােকতে অনযতম বৃহ  পদশীয় ো্য ্ুনাগকিে প্রাক্তন 

মিীে পত্রও পাঠালাম। ইচন আচিং েচমশকনে এে্ন সদসয এবং ‘ভােকতে গ্লাডকষ্টান’ 

নাকম িযাত। মকন হয় এগুচল পিকল আপনাে চবশ্বাস হকব পয—আচম প্রতােে নই। 

  

এেটা চ্চনষ আপনাকে বলকত ভুকল চগকয়চিলাম। আচম েিনই চমঃ ম্ুমদাকেে 

‘পনতা’ ে মতাবলম্বী হইচন। যচদ ম্ুমদাে পতমন েথা বকল থাকেন, চতচন সতয বকলনচন। 

  

চিচঠগুকলা পাকঠে পে আশা েচে অনুগ্রহ েকে আমাে োকি পাচঠকয় পদকবন। পুচেোচটে 

পোন দেোে পনই, ওটাে পোন মূলয চদই না।  

  

চপ্রয় বনু্ধ, আচম পয যথাথথই সন্ন্যাসী, এ চবষকয় সবথপ্রোকে আপনাকে আশ্বে েেকত আচম 

দায়বদ্ধ। চেন্তু পস পেবল ‘আপনাকেই’। বােী চনেৃষ্ট পলাকেো চে বকল না বকল, আচম 

তাে পকোয়া েচে না। 
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‘পেউ পতামাকে বলকব সাধু্, পেউ বলকব িণ্ডাল, পেউ বলকব উ্মভাদ, পেউ বলকব দানব, 

পোনচদকে না তাচেকয় চনক্ে পকথ িকল যাও’—এই েথা বকলচিকলন বাধ্থকেয 

সন্ন্যাসগ্রহণোেী ো্া ভতৃথহচে—ভােকতে এে্ন প্রািীন সম্রাট্ ও মহান্ সন্ন্যাসী। 

  

ঈশ্বকেে চিেন্তন আশীবথাদ আপনাে উপে বচষথত পহাে। আপনাে সেল সন্তাকনে ্নয 

আমাে ভালবাসা, এবং আপনাে মহীয়সী পত্নীে উকদ্দকশয আমাে শ্রদ্ধা। 

  

আপনাে সদাবান্ধব 

চবকবোনন্দ 

  

পুনিঃ পচণ্ডত চশবনাথ শাত্রেরীে দকলে সকঙ্গ আমাে সম্পেথ চিল, চেন্তু পস পেবল 

সমা্সংস্কাকেে বযাপাকে।—পে আচম সব সময় আন্তচেেতাহীন বকল মকন েকেচি, এবং 

এিনও পস-মত পচেবতথকনে পোন োেণ ঘকটচন। ধ্মথীয় বযাপাকে অবশয আমাে বনু্ধ 

পচণ্ডত্ীে সকঙ্গও আমাে চবকশষ মতপাথথেয েকয়কি। তাে মকধ্য প্রধ্ান পাথথেয হল—

আমাে োকি সন্ন্যাস সকবথাে আদশথ, তাৌঁে োকি পাপ। সুতোং ব্রাহ্মসমা্ীো সন্ন্যাসী 

হওয়াকে পাপ বকল মকন পতা েেকবই!! 

  

আপনাে চব. 

  

ব্রাহ্মসমা্ আপনাকদে পদকশে ‘চক্রিান সাকয়ন্স’ দকলে মত চেিু সমকয়ে ্নয 

েচলোতায় চবেৃচতলাভ েকেচিল, তােপে গুচটকয় পগকি। একত আচম সুিীও নই, 

দুঃচিতও নই। তাে ো্ পস েকেকি, পযমন সমা্সংস্কাে। তাে ধ্কমথে দান এে 

োনােচিও নয়। সুতোং এ চ্চনষ পলাপ পপকয় যাকব। যচদ ম— মকন েকেন আচম পসই 

মৃতুযে অনযতম োেণ, চতচন ভুল েকেকিন। আচম এিনও ব্রাহ্মসমাক্ে সংস্কােোকযথে 

প্রচত প্রভূত সহানুভূচতপূণথ। চেন্তু ঐ ‘অসাে’ ধ্মথ প্রািীন ‘পবদান্ত’-এে চবরুকদ্ধ দাৌঁিাকত 

পাকে না। আচম চে েেব? পসটা চে আমাে পদাষ? ম—পে বুকিা বয়কস পিকলচমকত 

পপকয়কি, এবং চতচন পয িচন্দ চনকয়কিন, তা আপনাে খ্রীষ্টান চমশনেীকদে িচন্দবাচ্ে 

পিকয় এেিুল েম নয়। প্রভু তাৌঁকে েপৃা েরুন এবং শুভপথ পদিান। 
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আপনাকদে 

চবকবোনন্দ 

  

আপচন েকব এচনকষ্কায়াকম যাকচ্ছন? অচষ্টন এবং বাইমকে আমাে ভালবাসা, আপনাে 

পত্নীকে আমাে শ্রদ্ধা। আপনাে ্নয গভীে পপ্রম ও েৃতজ্ঞতা, যা ভাষায় প্রোকশ আচম 

অসমথথ। 

  

সদাকপ্রমবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

৯৫* 

  

চিোকগা 

২৮ পম, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় আলাচসঙ্গা, 

আচম পতামাে পকত্রে উত্তে পূকবথ চদকত পাচে নাই, োেণ আচম চনউ ইয়েথ ও বষ্টকনে মকধ্য 

ক্রমাগত ঘুচেয়া পবিাইকতচিলাম আে আচম ন—ে পকত্রে অকপক্ষা েচেকতচিলাম। আমাে 

সম্বকন্ধ চেিু চলচিবাে পূকবথ পতামাকে ন—ে েথা চেিু বচলব। পস সেলকে চনোশ েকেকি। 

েতেগুকলা চবটকেল দুষ্ট পুরুষ ও পমকয়ে সকঙ্গ চমচশয়া পয একেবাকে পগািায় চগয়াকি—

এিন পেউ তাহাকে োকি পঘৌঁচষকত পদয় না। যাহা হউে, অকধ্াগচতে িেম সীমায় পপ ৌঁচিয়া 

পস আমাকে সাহাকযযে ্ নয পলকি। আচমও তাহাকে যথাসাধ্য সাহাযয েচেব। যাহা হউে, 

তুচম তাহাে আত্মীয়স্ব্নকে বচলকব, তাহাো পযন শী্রই তাহাকে পদকশ চিচেয়া যাইবাে 

্নয ভািা পাঠায়। তাহাো েুে পোম্পানীে নাকম টাো পাঠাইকত পাকে—তাহাো ওকে 

নগদ টাো না চদয়া ভােকতে এেিানা চটচেট চদকব। আমাে পবাধ্ হয়, প্রশান্ত মহাসাগকেে 

পকথ যাওয়াই তাহাে পকক্ষ ভাল—ঐ পকথ পোথাও নাচময়া পচিবাে প্রকলাভন চেিু পনই। 

পবিাো চবকশষ েকষ্ট পচিয়াকি—অবশয যাহাকত পস অনশনকেশ না পায়, পসই চদকে আচম 
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দৃচষ্ট োচিব। িকটাগ্রাি-সম্বকন্ধ বক্তবয এই, এিন আমাে চনেট এেিানাও নাই—

িানেতে পাঠাইবাে ্নয অডথাে চদব। পিতচিে মহাো্কে আচম েকয়েিাচন 

পাঠাইয়াচিলাম এবং চতচন তাহা হইকত েতেগুচল িাপাইয়াচিকলন—ইকতামকধ্য তুচম তাহা 

হইকত েতেগুচল পাঠাইবাে ্নয চলচিকত পাে। 

  

্াচন না, েকব ভােকত যাইব। সমুদয় ভাে তাৌঁহাে উপে পিচলয়া পদওয়া ভাল, চতচন 

আমাে পিাকত থাচেয়া আমাকে িালাইকতকিন। 

  

আমাকে িাচিয়া ো্ েচেবাে পিষ্টা েে, মকন েে, পযন আচম েিনও চিলাম না। পোন 

বযচক্তে বা পোন চেিুে ্নয অকপক্ষা েচেও না। যাহা পাে েচেয়া যাও, োহােও উপে 

পোন আশা োচিও না। ধ্মথপাল পয পতামাকদে বচলয়াচিল, আচম এ পদশ হইকত যত ইচ্ছা 

টাো পাইকত পাচে, পস েথা চঠে নয়। এ বিেটা এ পদকশ বিই দুবথ সে—ইহাো 

চনক্কদে দচেিকদেই সব অভাব দূে েচেকত পাচেকতকি না। যাহা হউে, এরূপ সমকয়ও 

আচম পয উহাকদে চনক্কদে বক্তাকদে অকপক্ষা অকনে সুচবধ্া েচেকত পাচেয়াচি, তাহাে 

্নয উহাচদগকে ধ্নযবাদ চদকত হয়। 

  

চেন্তু এিাকন ভয়ানে িেি হয়। যচদও প্রায় সবথদাই ও সবথত্রই আচম ভাল ভাল ও বি 

বি পচেবাকেে মকধ্য আশ্রয় পাইয়াচি, তথাচপ টাো পযন উচিয়া যায়।  

  

আচম বচলকত পাচে না, আগামী গ্রীমেোকল একদশ হইকত িচলয়া যাইব চেনা; িুব সম্ভবতঃ 

না। ইকতামকধ্য পতামো সঙ্ঘবদ্ধ হইকত এবং আমাকদে ো্ যাহাকত অগ্রসে হয়, তাহাে 

পিষ্টা েে। চবশ্বাস েে পয পতামো সব েচেকত পাে। ্াচনয়া োকিা পয, প্রভু আমাকদে 

সকঙ্গ েচহয়াকিন, আে অগ্রসে হও, পহ বীেহৃদয় বালেগণ! 

  

আমাে পদশ আমাকে যকথষ্ট আদে েচেয়াকি। আদে েরুে আে নাই েরুে, পতামো 

ঘুমাইয়া থাচেও না, পতামো চশচথল-প্রযত্ন হইও না। মকন োচিকব পয, আমাকদে 

উকদ্দকশযে এে চবন্দুও এিনও োকযথ পচেণত হয় নাই। চশচক্ষত যুবেগকণে মকধ্য োযথ 

েে, তাহাচদগকে এেত্র েচেয়া সঙ্ঘবদ্ধ েে। বি বি ো্ পেবল িুব স্বাথথতযাগ দ্বাোই 
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হইকত পাকে। স্বাকথথে আবশযেতা নাই, নাকমেও নয়, যকশেও নয়—তা পতামােও নয়, 

আমােও নয় বা আমাে গুরুে পযথন্ত নয়। ভাব ও সলিতল্প যাহাকত োকযথ পচেণত হয়, 

তাহাে পিষ্টা েে; পহ বীেহৃদয় মহান্ বালেগণ! উকঠ পকি লাকগা! নাম, যশ বা অনয 

চেিু তুচ্ছ চ্চনকষে ্নয পিাকত িাচহও না। স্বাথথকে একেবাকে চবস্থন দাও ও োযথ 

েে। মকন োচিও—‘তৃবণগুথণত্বমাপবন্ন্বথধ্যকন্ত মত্তদচন্তনঃ’—অকনেগুচল তৃণগুচ্ছ এেত্র 

েচেয়া েজ্জু প্র্তুরত হইকল তাহাকত মত্ত হেীকেও বাৌঁধ্া যায়। পতামাকদে সেকলে উপে 

ভগবাকনে আশীবথাদ বচষথত হউে! তাৌঁহাে শচক্ত পতামাকদে সেকলে চভতে আসুে—আচম 

চবশ্বাস েচে, তাৌঁহাে শচক্ত পতামাকদে মকধ্যই েচহয়াকি। পবদ বচলকতকিন, ‘ওঠ, ্াকগা, 

যত চদন না লক্ষযস্থকল পৌঁুলচিকতি, থাচমও না। ্াকগা, ্াকগা, দীঘথ ে্নী প্রভাতপ্রায়। 

চদকনে আকলা পদিা যাইকতকি। মহাতেঙ্গ উচঠয়াকি। চেিুকতই উহাে পবগ পোধ্ েচেকত 

পাচেকব না। আচম পকত্রে উত্তে চদকত পদেী েচেকল চবষণ্ণ হও হইও না বা চনোশ হইও না। 

পলিায়—আৌঁিি োটায় চে িল? উ সাহ, ব স, উ সাহ—পপ্রম, ব স, পপ্রম। চবশ্বাস, শ্রদ্ধা। 

আে ভয় েচেও না, সবথাকপক্ষা গুরুতে পাপ—ভয়!  

  

সেলকে আমাে আশীবথাদ। মান্দ্রাক্ে পয সেল মহানুভব বযচক্ত আমাকদে োকযথ সহায়তা 

েচেয়াচিকলন, তাৌঁহাকদে সেলকেই আমাে অনন্ত েৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা ্ানাইকতচি। 

চেন্তু আচম তাৌঁহাকদে চনেট প্রাথথনা েচে, পযন তাৌঁহাো োকযথ বশচথলয না েকেন। িাচেচদকে 

ভাব িিাইকত থাকো। গচবথত হইও না। পগাৌঁিাকদে মত প্াে েচেয়া োহাকেও চেিু চবশ্বাস 

েচেবাে ্নয পীিাপীচি েচেও না, পোন চেিুে চবরুকদ্ধও বচলও না। আমাকদে ো্ 

পেবল চভন্ন্ চভন্ন্ োসায়চনে িবয এেত্র োচিয়া পদওয়া। প্রভু ্াকনন, চেরূকপ ও েিন 

তাহাো চনচদথষ্ট আোে ধ্ােণ েচেকব। সকবথাপচে আমাে বা পতামাকদে েৃতোযথতায় গচবথত 

হইও না, বি বি ো্ এিনও েচেকত বােী। যাহা ভচবষযকত হইকব, তাহাে সচহত 

তুলনায় এই সামানয চসচদ্ধ অচত তুচ্ছ। চবশ্বাস েে, চবশ্বাস েে, প্রভুে আজ্ঞা—ভােকতে 

উন্ন্চত হইকবই হইকব, ্নসাধ্ােণকে এবং দচেিচদগকে সুিী েচেকত হইকব; আে 

আনচন্দত হও পয, পতামোই তাৌঁহাে োযথ েচেবাে চনবথাচিত যি। ধ্কমথে বনযা আচসয়াকি। 

আচম পদচিকতচি, উহা পৃচথবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইকতকি—অদময, অনন্ত, সবথগ্রাসী। 
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সেকলই সিুকি যাও, সেকলে শুকভচ্ছা উহাে সচহত পযাগ দাও। সেল হে উহাে পকথে 

বাধ্া সোইয়া চদক্ ! ্য়! প্রভুে ্য়!! 

  

শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণয আয়াে, েৃষ্ণস্বামী আয়াে, ভট্টািাযথ এবং আমাে অনযানয বনু্ধগণকে 

আমাে গভীে শ্রদ্ধা ভালবাসা ্ানাইকব। তাৌঁহাচদগকে বচলকব, যচদও সময়াভাকব চেিু 

চলচিকত পাচে না, চেন্তু হৃদয় তাৌঁহাকদে প্রচত গভীেভাকব আেৃষ্ট আকি। আচম তাৌঁহাচদকগে 

ঋণ েিনও পচেকশাধ্ েচেকত পাচেব না। প্রভু তাৌঁহাকদে সেলকে আশীবথাদ েরুন। 

  

আমাে পোন সাহাকযযে আবশযেতা নাই। পতামো চেিু অথথ সংগ্রহ েচেয়া এেচট িণ্ড 

িুচলবাে পিষ্টা েে। শহকেে সবথাকপক্ষা দচেিগকণে পযিাকন বাস, পসিাকন এেচট 

মৃচত্তোচনচমথত েুটীে ও হল প্র্তুরত েে। পগাটােতে মযাচ্ে লিন, েতেগুচল মযাপ, 

পগ্লাব এবং েতেগুচল োসায়চনে িবয ইতযাচদ পযাগাি েে। প্রচতচদন সন্ধযাে সময় 

পসিাকন গেীব অনুন্ন্ত, এমন চে, িণ্ডালগণকে পযথন্ত ্কিা েে; তাহাচদগকে প্রথকম ধ্মথ 

উপকদশ দাও, তােপে ঐ মযাচ্ে লিন ও অনযানয িকবযে সাহাকযয প্যাচতষ, ভূকগাল 

প্রভৃচত িচলত ভাষায় চশক্ষা দাও। অচগ্নমকি দীচক্ষত এেদল যুবে গঠন েে। পতামাকদে 

উ সাহাচগ্ন তাহাকদে চভতে জ্বাচলয়া দাও। আে ক্রমশঃ এই সঙ্ঘ বািাইকত থাকো—উহাে 

পচেচধ্ বাচিকত থােুে। পতামো যতটুেু পাে, েে। যিন নদীকত ্ল চেিুই থাচেকব না, 

তিন পাে হইব বচলয়া বচসয়া থাচেকব না। পচত্রো, সংবাদপত্র প্রভৃচতে পচেিালন ভাল, 

সকন্দহ নাই; চেন্তু চিেোল িী োে ও েলমকপশা অকপক্ষা প্রেৃত োযথ—যতই সামানয 

হউে, অকনে ভাল। ভট্টািাকযথে গৃকহ এেচট সভা আহ্বান েে। চেিু টাো সংগ্রহ েচেয়া 

পূকবথ আচম যাহা বচলয়াচি, পসইগুচল ক্রয় েে। এেচট েুটীে ভািা লও এবং োক্ লাচগয়া 

যাও। পচত্রোচদ পগ ণ, ইহাই মুিয। পয পোনরূকপই হউে, সাধ্ােণ দচেিকলাকেে মকধ্য 

আমাকদে প্রভাব চবোে েচেকতই হইকব। োকযথে সামানয আেম্ভ পদচিয়া ভয় পাইও না, 

ো্ সামানয হইকতই বি হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন েে। পনতা হইকত যাইও না, 

পসবা েে। পনতৃকত্বে এই পাশব প্রবৃচত্ত ্ীবনসমুকি অকনে বি বি ্াহা্ ডুবাইয়াকি। 

এই চবষকয় চবকশষ সতেথ হও অথথা  মৃতুযকে পযথন্ত তুচ্ছ েচেয়া চনঃস্বাথথ হও এবং ো্ 
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েে। আমাে যাহা বচলবাে চিল, পতামাচদগকে সব চলচিকত পাচেলাম না। পহ বীেহৃদয় 

বালেগণ! প্রভু পতামাচদগকে সব বুিাইয়া চদকবন। লাকগা, লাকগা, ব সগণ! প্রভুে ্য়! 

চেচডকে আমাে ভালবাসা ্ানাইকব। আচম পসকক্রটােী সাকহকবে পত্র পাইয়াচি। 

  

পতামাকদে পেকহে 

চবকবোনন্দ 

  

৯৬* 

  

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ 

১৮ ্ুন, ’ ৯৪ 

  

চপ্রয় অধ্যাপে্ী, 

অনয চিচঠগুকলা পাঠাকত পদেী হল বকল ক্ষমা েেকবন। আচম পসগুকলা আকগ িুৌঁক্ পাইচন। 

সপ্তাহিাকনকেে মকধ্য চনউ ইয়কেথ যাচচ্ছ। 

  

এচনকষ্কায়াকম পযকত পােব চেনা, চঠে ্াচন না। আচম পুনোয় না চলচিকল চিচঠগুকলা 

আমাে োকি পাঠাবাে দেোে পনই। বষ্টকনে োগক্ আমাে চবরুকদ্ধ পলিা পসই েিনাচট 

পদকি চমকসস বযাগচল িুবই চবিচলত হকয়কিন। চতচন পডেকয়ট পথকে আমাে োকি তাে 

এেটা েচপ পাচঠকয়কিন এবং চিচঠপত্র পলিা বন্ধ েকে চদকয়কিন। প্রভু তাৌঁকে আশীবথাদ 

েরুন, চতচন আমাে প্রচত সব সময়ই িুব সদয় চিকলন। 

  

ভ্রাতঃ, আপনাে মত বচলষ্ঠ হৃদয় সহক্ পমকল না। এটা এেটা আ্ব ্ ায়গা—আমাকদে 

এই দুচনয়াটা। তকব এই পদকশ পযিাকন আচম সমূ্পণথ অপচেচিত, সামানয ‘পচেিয়পত্র’ও 

পযিাকন আমাে পনই, পসিাকন এিানোে মানুকষে োি পথকে পয পচেমাকণ সহৃদয়তা 

পপকয়চি, তাে ্নয সব ্চিকয় আচম ঈশ্বকেে োকি গভীেভাকব েৃতজ্ঞ। পশষ পযথন্ত সব 

চেিু মঙ্গলমুিী। 
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সদােৃতজ্ঞ 

চবকবোনন্দ 

  

পুনি—পিকলকদে ্ নয ইষ্ট ইচণ্ডয়া পোম্পানীে ষ্টযাম্প পাঠালাম, যচদ তাকদে োক্ লাকগ। 

  

৯৭* 

  

[শ্রীযুত হচেদাস চবহােীদাস পদশাইকে চলচিত] 

  

C/o. G. W. Hale 

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ 

চিোকগা 

২০ ্ুন, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় পদওয়ান্ী সাকহব, 

আপনাে অনুগ্রহচলচপ আ্ পাইলাম। আপনাে মত মহাপ্রাণ বযচক্তকে চবকবিনাহীন 

েকঠাে মন্তবয দ্বাো দুঃি চদয়াচি বচলয়া আচম অতযন্ত পবদনা পবাধ্ েচেকতচি। আপনাে 

অল্প স্বল্প সংকশাধ্ন আচম নতমেকে মাচনয়া লইলাম। ‘চশষযকেঽহং শাচধ্ মাং ত্বাং 

প্রপন্ন্ম্।’ চেন্তু পদওয়ান্ী সাকহব, এ েথা আপচন ভালভাকবই ্াকনন পয, আপনাকে 

ভালবাচস বচলয়াই ঐরূপ েথা বচলয়াচিলাম। অসাক্ষাকত যাহাো আমাে দুনথাম 

েটাইয়াকি, তাহাো পকোক্ষভাকব আমাে উপোে পতা েকেই নাই, পেন্তু আমাকদে চহন্দু 

সমাক্ে পক্ষ হইকত আকমচেোে ্ নসাধ্ােকণে চনেট আমাে প্রচতচনচধ্ত্ব-চবষকয় এেচট 

েথাও উক্ত না হওয়াকত ঐ সেল দুনথাম যকথষ্ট ক্ষচতে োেণই হইয়াকি। আমাে পদশবাসী 

পেহ—আচম পয তাহাকদে প্রচতচনচধ্—এ চবষকয় চে এেচট েথাও চলচিয়াচিল? চেম্বা 

আমাে প্রচত আকমচেোবাসীকদে সহৃদয়তাে ্নয ধ্নযবাদজ্ঞাপে এেচট বােযও চে 

তাহাো পপ্রেণ েচেয়াকি? পক্ষান্তকে—আকমচেোবাসীে চনেট তােস্বকে এই েথাই পঘাষণা 

েচেয়াকি পয, আচম এেচট পাো ভণ্ড এবং আকমচেোয় পদাপথণ েচেয়াই আচম প্রথম 

পগরুয়া ধ্ােণ েচেয়াচি। অভযথথনাে বযাপাকে অবশয এই সেল প্রিাকেে িকল আকমচেোয় 
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পোন ক্ষচত হয় নাই; চেন্তু অথথসাহাকযযে বযাপাকে এই ভয়াবহ িল ঘচটয়াকি পয, 

আকমচেোবাচসগণ আমাে োকি একেবাকে হাত গুটাইয়া পিচলয়াকি। এই পয এে ব সে 

যাব  আচম এিাকন আচি—এে মকধ্য ভােতবকষথে এে্ন িযাতনামা পলােও এ 

পদশবাসীকে এ েথাচট ্ানাকনা উচিত মকন েকেন নাই পয, আচম প্রতােে নচহ। ইহাে 

উপে আবাে চমশনেী সম্প্রদায় সবথদা আমাে চিিানুসন্ধাকন ত পে হইয়াই আকি এবং 

ভােতবকষথ খ্রীষ্টান পচত্রোগুচলকত আমাে চবরুকদ্ধ যাহা প্রোচশত হইয়াকি, তাহাে 

প্রকতযেচট িুৌঁচটনাচট সংগ্রহ েচেয়া এিানোে োগক্ িাপা হইয়াকি। আে আপনাো 

এইটুেু ্াচনয়া োিুন পয, একদকশে ্নসাধ্ােণ—ভােতবকষথ খ্রীষ্টান ও চহন্দুকত পয চে 

পাথথেয, তাহাে িুব পবশী সংবাদ োকি না। 

  

আমাে এিাকন আচসবাে মুিয উকদ্দশয—চনক্ে এেচট চবকশষ োক্ে ্নয অথথ সংগ্রহ 

েো। আচম সমে চবষয়চট পুনবথাে সচবোে আপনাকে বচলকতচি।  

  

প্রািয ও পািাকতযে মূল পাথথেয এই পয, পািাতয পদকশ ্াতীয়তাকবাধ্ আকি, আে 

আমাকদে তাহা নাই। অথথা  চশক্ষা ও সভযতা এিাকন (পািাকতয) সবথ্নীন—্নসাধ্ােকণ 

অনুপ্রচবষ্ট। ভােতবকষথে ও আকমচেোে উেবকণথে মকধ্য িুব পবশী পাথথেয নাই সতয, চেন্তু 

উভয় পদকশে চনিবকণথে মকধ্য চবশাল পাথথেয চবদযমান। ভােতবষথ ্য় েো ইংকেক্ে 

পকক্ষ এত সহ্ হইয়াচিল পেন? পযকহতু তাহাো এেচট সঙ্ঘবদ্ধ ্ াচত চিল, আে আমো 

তাহা চিলাম না। আমাকদে পদকশ এে্ন মহ  পলাে মাো পগকল বুল শতাব্দী ধ্চেয়া আে 

এে্কনে আচবভথাকবে অকপক্ষায় বচসয়া থাচেকত হয়, আে একদকশ মৃতুযে সকঙ্গ সকঙ্গ পস 

স্থান পূণথ হইয়া যায়। আপচন মাো পগকল (ভগবান্ আমাে পদকশে পসবাে ্নয আপনাকে 

দীঘথায়ু েরুন) আপনাে স্থান পূণথ েচেকত পদশ যকথষ্ট অসুচবধ্া পবাধ্ েচেকব; তাহা এিনই 

প্রতীয়মান হইকতকি, োেণ আপনাকে অবসে গ্রহণ েচেকত পদওয়া হইকতকি না। ব্তুরতঃ 

পদকশ মহ  বযচক্তে অভাব ঘচটয়াকি। পেন তাহা হইয়াকি? োেণ এ পদকশ েৃতী 

পুরুষগকণে উদ্ভবকক্ষত্র অচত চবেৃত, আে আমাকদে পদকশ অচত সলিতীণথকক্ষত্র হইকত 

তাৌঁহাকদে উদ্ভব হইয়া থাকে। এ পদকশে চশচক্ষত নেনােীে সংিযা অতযন্ত পবশী। তাই 
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চত্রশকোচট অচধ্বাসীে পদশ ভােতবষথ অকপক্ষা চতন িাে চেম্বা িয় পোচট নেনােী-অধু্যচষত 

এ সেল পদকশ েৃতী পুরুষগকণে উদ্ভবকক্ষত্র চবেৃততে। আপচন সহৃদয় বনু্ধ, আমাকে 

ভুল বুচিকবন না। আমাকদে ্ াতীয় ্ ীবকন ইহা এেচট চবকশষ ত্রুচট এবং ইহা দূে েচেকত 

হইকব। 

  

্নসাধ্ােণকে চশচক্ষত েো এবং তাহাচদগকে উন্ন্ত েোই ্াতীয় ্ীবন-গঠকনে পো। 

আমাকদে সমা্সংস্কােেগণ িুৌঁচ্য়া পান না—ক্ষতচট পোথায়। চবধ্বা-চববাকহে প্রিলন 

দ্বাো তাৌঁহাো ্াচতকে উদ্ধাে েচেকত িাকহন। আপচন চে মকন েকেন পয, চবধ্বাগকণে 

স্বামীে সংিযাে উপে পোন ্াচতে ভচবষয  চনভথে েকে? আমাকদে ধ্কমথে পোন অপোধ্ 

নাই, োেণ মূচতথপূ্ায় চবকশষ চেিু আচসয়া যায় না। সমে ত্রুচটে মূলই এইিাকন পয, 

সচতযোে ্াচত—যাহাো েুটীকে বাস েকে, তাহাো তাহাকদে বযচক্তত্ব ও মনুষযত্ব ভুচলয়া 

চগয়াকি। চহন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রকতযকেে পাকয়ে তলায় চপষ্ট হইকত হইকত তাহাকদে 

মকন এিন এই ধ্ােণা ্চ্মভয়াকি পয, ধ্নীে পদতকল চনকষ্পচষত হইবাে ্নযই তাহাকদে 

্্মভ। তাহাকদে লুপ্ত বযচক্তত্বকবাধ্ আবাে চিোইয়া চদকত হইকব। তাহাচদগকে চশচক্ষত 

েচেকত হইকব। মূচতথপূ্া থাচেকব চে থাচেকব না, েত্ন চবধ্বাে পুনবথাে চববাহ হইকব, 

্াচতকভদ-প্রথা ভাল চে মন্দ, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবাে আমাে প্রকয়া্ন নাই। 

প্রকতযেকেই তাহাে চনক্ে মুচক্তে পথ েচেয়া লইকত হইকব। োসায়চনে িকবযে এেত্র 

সমাকবশ েোই আমাকদে েতথবয—দানাবাৌঁধ্াে োযথ ঐশ্বচেে চবধ্াকন স্বতই হইয়া যাইকব। 

আসুন, আমো তাহাকদে মাথায় ভাব প্রকবশ েোইয়া চদই—বােীটুেু তাহাোই চনক্োই 

েচেকব। ইহাে অথথ, ্নসাধ্ােকণে মকধ্য চশক্ষাচবোে েচেকত হইকব। চেন্তু তাহাকতও 

অসুচবধ্া আকি। পদউচলয়া গভণথকমে পোন সহায়তা েচেকব না, েচেকত সক্ষমও নকহ; 

সুতোং পসচদে হইকত সহায়তাে পোন আশা নাই। 

  

ধ্রুন, যচদ আমো গ্রাকম অববতচনে চবদযালয় িুচলকত সক্ষমও হই, তবু দচেিঘকেে 

পিকলো পস সব স্কুকল পচিকত আচসকব না; তাহাো বেং ঐ সময় ্ীচবো্থকনে ্নয 

হালিাষ েচেকত বাচহে হইয়া পচিকব। আমাকদে না আকি প্রিুে অথথ—না আকি ইহাচদগকে 
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চশক্ষাগ্রহকণ বাধ্য েচেবাে ক্ষমতা। সুতোং সমসযাচট বনোশয্নে বচলয়াই মকন হয়। 

চেন্তু আচম ইহােই মকধ্য এেচট পথ বাচহে েচেয়াচি। তাহা এই—যচদ পবথত মহিকদে 

চনেট নাই আকস তকব মহিদকেই পবথকতে চনেট যাইকত হইকব।৫২ দচেি পলাকেো যচদ 

চশক্ষাে চনেট পপ ৌঁচিকত না পাকে (অথথা  চনক্ো চশক্ষালাকভ ত পে না হয়), তকব 

চশক্ষাকেই িাষীে লাঙ্গকলে োকি, ম্ুকেে োেিানায় এবং অনযত্র সব স্থাকন যাইকত 

হইকব। প্রশ্ন হইকত পাকে পয, চেরূকপ তাহা সাচধ্ত হইকব? আপচন আমাে গুরুভ্রাতাগণকে 

পদচিয়া থাচেকবন। এক্ষকণ ঐরূপ চনঃস্বাথথ, স  ও চশচক্ষত শত শত বযচক্ত সমগ্র ভােতবষথ 

হইকত আচম পাইব। ইহাচদগকে গ্রাকম গ্রাকম, প্রচত দ্বাকে দ্বাকে শুধু্ ধ্কমথে নকহ, পেন্তু 

চশক্ষাে আকলােও বহন েচেয়া লইয়া যাইকত হইকব। আমাকদে পমকয়কদে চশক্ষাে ্নয 

চবধ্বাচদগকে চশক্ষচয়ত্রীয় োক্ লাগাইবাে পগািাপত্তন আচম েচেয়াচি। 

  

মকন েরুন, পোন এেচট গ্রাকমে অচধ্বাচসগণ সাোচদকনে পচেশ্রকমে পে গ্রাকম চিচেয়া 

আচসয়া পোন এেচট গাকিে তলায় অথবা অনয পোন স্থাকন সমকবত হইয়া চবশ্রম্ভালাকপ 

সময়াচতপাত েচেকতকি। পসই সময় ্ন-দুই চশচক্ষত সন্ন্যাসী তাহাকদে মকধ্য চগয়া 

িায়াচিত্র চেম্বা েযাকমোে সাহাকযয গ্রহনক্ষত্রাচদ সম্বকন্ধ চেম্বা চবচভন্ন্ ্াচত বা চবচভন্ন্ 

পদকশে ইচতহাস সম্বকন্ধ িচব পদিাইয়া চেিু চশক্ষা চদল। এইরূকপ পগ্লাব, মানচিত্র প্রভৃচতে 

সাহাকযয মুকি মুকি েত চ্চনষই না পশিাকনা যাইকত পাকে পদওয়ান্ী! িকু্ষই পয 

জ্ঞানলাকভে এেমাত্র দ্বাে তাহা নকহ, পেন্তু েণথদ্বাোও চশক্ষাে োযথ যকথষ্ট হইকত পাকে। 

এইরূকপ তাহাো নূতন চিন্তাে সচহত পচেচিত হইকত পাকে, বনচতে চশক্ষা লাভ েচেকত 

পাকে এবং ভচবষয  অকপক্ষােৃত ভাল হইকব বচলয়া আশা েচেকত পাকে। ঐটুেু পযথন্ত 

আমাকদে েতথবয—বােীটুেু উহাো চনক্োই েচেকব। 

  

এক্ষকণ প্রশ্ন হইকত পাকে পয, সন্ন্যাচসগণ চেকসে ্নয এ ্াতীয় তযাগব্রত গ্রহণ েচেকব 

এবং পেনই বা এ প্রোকেে ো্ েচেকত অগ্রসে হইকব? উত্তকে আচম বচলব—ধ্কমথে 

পপ্রেণায়! প্রকতযে নূতন ধ্মথ-তেকঙ্গেই এেচট নূতন পেন্দ্র প্রকয়া্ন। প্রািীন ধ্মথ শুধু্ নূতন 

পেন্দ্র-সহাকয়ই নূতনভাকব সেীচবত হইকত পাকে। পগাৌঁিা মতবাদ সব পগািায় যাউে—
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উহাকদে দ্বাো পোন ো্ই হয় না। এেচট িাৌঁচট িচেত্র, এেচট সচতযোে ্ীবন, এেচট 

শচক্তে পেন্দ্র—এে্ন পদবমানবই পথ পদিাইকবন। এই পেকন্দ্রই চবচভন্ন্ উপাদান এেত্র 

হইকব এবং প্রিণ্ড তেকঙ্গে মত সমাক্ে উপে পচতত হইয়া সব চেিু ভাসাইয়া লইয়া 

যাইকব, সমে অপচবত্রতা মুচিয়া চদকব। আবাে পদিুন, এেচট োষ্ঠিণ্ডকে উহাে আৌঁকশে 

অনুেূকলই পযমন সহক্ চিচেয়া পিলা যায়, পতমচন চহন্দুধ্কমথে দ্বাোই প্রািীন চহন্দুধ্কমথে 

সংস্কাে েচেকত হইকব, নবয সংস্কাে-আকন্দালন দ্বাো নকহ। আে পসই সকঙ্গ সকঙ্গ 

সংস্কােেগণকে প্রািয ও পািাতয উভয়কদকশে সংস্কৃচতধ্াো চন্ ্ীবকন চমচলত েচেকত 

হইকব। পসই মহা আকন্দালকনে প্রাণকেন্দ্র প্রতযক্ষ েচেকতকিন বচলয়া মকন হয় চে? ঐ 

তেকঙ্গে আগমনসূিে মৃদু গম্ভীে ধ্বচন শুচনকত পাইকতকিন চে? পসই শচক্তকেন্দ্র—পসই 

পথপ্রদশথে পদবমানব ভােতবকষথই ্ চ্মভয়াচিকলন। চতচন পসই মহান্ শ্রীোমেৃষ্ণ পেমহংস 

এবং তাৌঁহাকেই পেন্দ্র েচেয়া এই যুবেদল ধ্ীকে ধ্ীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উচঠকতকি। তাহাোই 

এ মহাব্রত উদ ্যাপন েচেকব। 

  

এ োকযথে ্নয সকঙ্ঘে প্রকয়া্ন এবং অন্ততঃ প্রথম চদেটায় সামানয চেিু অকথথেও 

প্রকয়া্ন। চেন্তু ভােতবকষথ পে আমাচদগকে অথথ চদকব? … পদওয়ান্ী সাকহব, আচম 

পসই্নযই আকমচেোয় আচসয়াচি। আপনাে স্মেণ থাচেকত পাকে, আচম সমে অথথ 

দচেিগকণে চনেট হইকতই সংগ্রহ েচেয়াচিলাম; ধ্নী-সম্প্রদাকয়ে দান আচম গ্রহণ েচেকত 

পাচে নাই, োেণ তাহাো আমাে ভাব বুচিকত পাকে নাই। এ পদকশ এে ব সে ক্রমািকয় 

বক্তৃতা চদয়াও আচম চবকশষ চেিু েচেকত পাচে নাই—অবশয আমাে বযচক্তগত পোন অভাব 

নাই, চেন্তু আমাে পচেেল্পনা অনুযায়ী োকযথে ্ নয অথথসংগ্রহ েচেয়া উচঠকত পাচে নাই। 

তাহাে প্রথম োেণ, এবাে আকমচেোয় বি দুবথ সে িচলকতকি, হা্াে হা্াে গেীব 

পবোে। চদ্বতীয়তঃ চমশনেীো এবং ‘—’ গণ আমাে মতবাদ ধ্বংস েচেকত পিষ্টা 

েচেকতকি। তৃতীয়তঃ এেচট ব সে অতীত হইয়া পগল, চেন্তু আমাে পদকশে পেহ এই 

েথাটুেু আকমচেোবাচসগণকে বচলকত পাচেল না পয, আচম সতযই সন্ন্যাসী, প্রতােে নই 

এবং আচম চহন্দুধ্কমথে প্রচতচনচধ্। শুধু্ এই েয়চট েথামাত্র, তাহাও তাহাো বচলকত পাচেল 

না! আমাে পদশবাচসগণকে পস্নয আচম ‘বাহবা’ চদকতচি। চেন্তু ইহা সকত্ত্বও পদওয়ান্ী 
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সাকহব, আচম তাহাচদগকে ভালবাচস। মানুকষে সাহাযয আচম অবজ্ঞাভকে প্রতযািযান েচে। 

চযচন চগচেগুহায়, দুগথম বকন ও মরুভূচমকত আমাে সকঙ্গ সকঙ্গ চিকলন—আমাে চবশ্বাস, 

চতচন আমাে সকঙ্গই থাচেকবন। আে যচদ তাহা না হয়, তকব আমা অকপক্ষা শচক্তমান্ 

পোন পুরুষ পোন চদন ভােতবকষথ ্ ্মভগ্রহণ েচেয়া এই মহ  োযথ সম্পন্ন্ েচেকবন। আ্ 

সব েথাই আপনাকে িুচলয়া বচললাম। পহ মহাপ্রাণ বনু্ধ, আমাে দীঘথ পকত্রে ্ নয আমাকে 

মা্থনা েচেকবন; পয মুচষ্টকময় েকয়ে্ন আমাে প্রেৃত দেদী আে আমাে প্রচত সদয়, 

আপচন তাৌঁহাকদেই এে্ন; আপচন আমাে এই দীঘথ পকত্রে ্ নয ক্ষমা েচেকবন। পহ বনু্ধ, 

আপচন আমাকে স্বেচবলাসী চেম্বা েল্পনাচপ্রয় বচলয়া অবশয মকন েচেকত পাকেন, চেন্তু 

এইটুেু অন্ততঃ চবশ্বাস েচেকবন পয, আচম সমূ্পণথ অেপট; আে আমাে িচেকত্রে সবথপ্রধ্ান 

ত্রুচট এই পয, আচম আমাে পদশকে ভালবাচস, বি এোন্তভাকবই ভালবাচস। 

  

পহ মহাপ্রাণ বনু্ধবে, ভগবাকনে আশীবথাদ আপনাে ও আপনাে আত্মীয়স্ব্কনে উপে 

চনেন্তে বচষথত হউে, তাৌঁহাে অঙ্গচ্ছায়া আপনাে সেল চপ্রয়্নকে আবৃত েচেয়া োিুে। 

আমাে অনন্ত েৃতজ্ঞতা আপচন গ্রহণ েরুন। আপনাে চনেট আমাে ঋণ অপচেসীম, 

োেণ আপচন শুধু্ বনু্ধ নকহন, পেন্তু আ্ীবন ভগবান্ ও মাতৃভূচমে পসবা সমভাকব েচেয়া 

আচসকতকিন। ইচত 

  

চিেেৃতজ্ঞ 

চবকবোনন্দ 

  

পুনি—আপনাে চনেট এেটু অনুগ্রহ চভক্ষা েচে। আচম চনউ ইয়কেথ চিচেয়া যাইকতচি। 

এই [কহল] পচেবােচট আমায় সবথদা আশ্রয় চদয়াকি এবং আমাকে চন্ সন্তাকনে নযায় 

পেহ েচেয়াকি। আে আমাকদে স্বকদশীয়কদে ও চনক্কদে পুকোচহতেুকলে েু সা সকত্ত্বও, 

এবং আচম তাহাকদে চনেট পোন প্রোে প্রমাণচলচপ পচেিয়পত্র বা ঐরূপ পোন চেিু না 

লইয়া আসা সকত্ত্বও তাহাো পিা পদ হয় নাই। আপচন যচদ আগ্রা ও লাকহাকে প্র্তুরত 

দুই-চতনিাচন গাচলিা আমায় পাঠাইয়া চদকত পাকেন, তকব তাহাচদগকে সামানয চেিু 

উপহাে চদবাে সাধ্ আকি। ইহাো ঘকেে পমকিকত ভােতীয় গাচলিা পাচতয়া োচিকত িুব 
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ভালবাকস—ইহা এেটা চবকশষ চবলাকসে ব্তুর। … ইহাকত যচদ অতযচধ্ে িেি হয়,  

তকব আচম িাই না। আচম চনক্ পবশ আচি। িাওয়া-দাওয়া ও বািীভািা পদওয়াে মত 

এবং যিন িুশী চিচেয়া যাওয়াে মত অথথ আমাে যকথষ্ট আকি।  

  

আপনাে 

চব 

  

৯৮* 

  

(মহীশূকেে মহাো্াকে চলচিত) 

  

চিোকগা 

২৩ ্ুন, ১৮৯৪ 

  

মহাো্, 

শ্রীনাোয়ণ আপনাে ও আপনাে পচেবােবকগথে েলযাণ েরুন। আপচন অনুগ্রহপূবথে 

সাহাযয েচেয়াচিকলন বচলয়াই আচম একদকশ আচসকত সমথথ হইয়াচি। তােপে আমাকে 

এ পদকশ সেকল চবকশষরূকপ ্াচনকত পাচেয়াকি। আে এ পদকশে অচতচথপোয়ণ বযচক্তগণ 

আমাে সমুদয় অভাব পূেণ েচেয়া চদয়াকিন। অকনে চবষকয় এ এে আিযথ পদশ ও এে 

অদু্ভত ্াচত! প্রথমতঃ ্গকতে মকধ্য েলোেিানাে উন্ন্চতচবষকয় এ ্াচত সবথকশ্রষ্ঠ। এ 

পদকশে পলাে নানাপ্রোে শচক্তকে পযমন োক্ লাগায়, অনয পোথাও তদ্রূপ নকহ—

এিাকন পেবল েল আে েল! আবাে পদিুন, ইহাকদে সংিযা সমুদয় ্গকতে 

পলােসংিযাে চবশ ভাকগে এে ভাগ হইকব, চেন্তু ইহাো ্গকতে ধ্নোচশে পুো এে-

ষষ্ঠাংশ অচধ্োে েচেয়া বচসয়া আকি। ইহাকদে ঐশ্বযথচবলাকসে সীমা নাই, আবাে সব 

চ্চনষই এিাকন অচতশয় দুমূথলয। এিাকন শ্রচমকেে ম্ুেী ্গকতে মকধ্য সবথাকপক্ষা 

অচধ্ে, তথাচপ শ্রম্ীবী ও মূলধ্নীকদে মকধ্য চনতয চববাদ িচলয়াকি। 
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তােপে আকমচেোন মচহলাগকণে অবস্থাে প্রচত সহক্ই দৃচষ্ট আেৃষ্ট হয়। পৃচথবীে আে 

পোথাও ত্রেরীকলাকেে এত অচধ্োে নাই। ক্রমশঃ তাহাো সব আপনাকদে হাকত লইকতকি; 

আে আিকযথে চবষয়, এিাকন চশচক্ষতা মচহলাে সংিযা চশচক্ষত পুরুষ অকপক্ষা অচধ্ে। 

অবশয িুব উে প্রচতভাসম্পন্ন্ বযচক্তো অচধ্োংশই পুরুষ। এই পযথন্ত ইহাকদে ভাল চদক্ 

বলা পগল। এিন ইহাকদে পদাকষে েথা বচল। প্রথমতঃ চমশনচেগণ ভােতবকষথ তাৌঁহাকদে 

পদকশে পলাকেে ধ্মথপ্রবণতা সম্বকন্ধ যতই বাক্ গল্প েরুন না পেন, প্রেৃতপকক্ষ এ 

পদকশে িয় পোচট চত্রশ লক্ষ পলাকেে চভতে প্াে এে পোচট নব্বই লক্ষ পলাকে এেটু- 

আধ্টু ধ্মথ েচেয়া থাকে। অবচশষ্ট পলাকে পেবল পানকভা্ন ও টাো-কো্গাে িািা আে 

চেিুে ্নয মাথা ঘামায় না। পািাকতযো আমাকদে ্াচতকভদ সম্বকন্ধ যতই তীব্র 

সমাকলািনা েরুন না পেন, তাৌঁহাকদে আবাে আমাকদে অকপক্ষা ্ ঘনয ্ াচতকভদ আকি—

অথথগত ্াচতকভদ। আকমচেোনো বকল ‘সবথশচক্তমান্ ডলাে’ এিাকন সব েচেকত পাকে। 

এচদকে আবাে গেীকবো চনঃস্ব। চনকগ্রাকদে (যাহাকদে অচধ্োংশ দচক্ষণ চদকে বাস েকে) 

উপে ইহাকদে বযবহাে সম্বকন্ধ বক্তবয এই—উহা বপশাচিে। সামানয অপোকধ্ তাহাচদগকে 

চবনা চবিাকে ্ীচবত অবস্থায় িামিা িািাইয়া মাচেয়া পিকল। একদকশ যতই আইন-

োনুন, অনয পোন পদকশ এত নাই, আবাে একদকশে পলাকে আইকনে যত েম মযথাদা 

োচিয়া িকল, তত আে পোন পদকশই নয়। 

  

পমাকটে উপে আমাকদে দচেি চহন্দুো একদে পিকয় অকনে নীচতপোয়ণ। ইহাকদে ধ্মথ 

হয় ভণ্ডাচম, না হয় পগাৌঁিাচম। পচণ্ডকতো নাচেে, আে যাৌঁহাো এেটু চস্থেবুচদ্ধ ও চিন্তাশীল, 

তাৌঁহাো তাৌঁহাকদে েুসংস্কাে ও দুনথীচতপূণথ ধ্কমথে উপে একেবাকে চবেক্ত, তাৌঁহাো নূতন 

আকলাকেে ্নয ভােকতে চদকে তাোইয়া আকিন। মহাো্, আপচন না পদচিকল বুচিকত 

পাচেকবন না, ইহাো পচবত্র পবকদে গভীে চিন্তাোচশে অচত সামানয অংশও েত আগ্রকহে 

সচহত গ্রহণ েচেয়া থাকে, োেণ আধু্চনে চবজ্ঞান ধ্কমথে উপে পয পুনঃ পুনঃ তীব্র 

আক্রমণ েচেকতকি, পবদই পেবল উহাকে বাধ্া চদকত পাকে এবং ধ্কমথে সচহত চবজ্ঞাকনে 

সামেসয চবধ্ান েচেকত পাকে। ইহাকদে—শূনয হইকত সৃচষ্ট, সৃষ্ট আত্মা, স্বগথনামে স্থাকন 

চসংহাসকন উপচবষ্ট অতযািােী ঈশ্বে, অনন্ত নেোচগ্ন প্রভৃচত মতবাকদ সেল চশচক্ষত 
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বযচক্তই চবেক্ত হইয়াকিন; আে সৃচষ্টে অনাচদত্ব এবং আত্মাে চনতযত্ব ও আত্মায় 

পেমাত্মাে চস্থচত সম্বকন্ধ পবকদে গভীে উপকদশসেল পোন-না-কোন আোকে ইৌঁহাো অচত 

দ্রুত গ্রহণ েচেকতকিন। পিাশ ব সকেে মকধ্য ্ গকতে সমুদয় চশচক্ষত বযচক্তই আমাকদে 

পচবত্র পবকদে চশক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃচষ্ট—উভকয়েই অনাচদকত্ব চবশ্বাসবান্ হইকবন, আে 

ঈশ্বেকে আমাকদেই সকবথাে পূণথ অবস্থা বচলয়া বুচিকবন। এিন হইকতই ইহাকদে সেল 

চবদ্বান্ পুকোচহতই এইভাকব বাইকবকলে বযািযা েচেকত আেম্ভ েচেয়াকিন। ভােতবকষথ পয 

সেল চমশনেী পদচিকত পান, তাহাো পোনরূকপই খ্রীষ্টধ্কমথে প্রচতচনচধ্ নকহ। আমাে 

চসদ্ধান্ত এই—পািাতযগকণে আেও ধ্মথচশক্ষাে প্রকয়া্ন, আে আমাকদে আেও ঐচহে 

উন্ন্চতে প্রকয়া্ন। 

  

ভােকতে সমুদয় দুদথশাে মূল—্নসাধ্ােকণে দাচেিয। পািাতযকদকশে দচেিগণ 

চপশািপ্রেৃচত, তুলনায় আমাকদে দচেিগণ পদবপ্রেৃচত। সুতোং আমাকদে পকক্ষ দচেকিে 

অবস্থাে উন্ন্চতসাধ্ন অকপক্ষােৃত সহ্। আমাকদে চনম্নকশ্রণীে ্নয েতথবয এই, পেবল 

তাহাচদগকে চশক্ষা পদওয়া এবং তাহাকদে চবনষ্টপ্রায় বযচক্তত্বকবাধ্ ্াগাইয়া পতালা। 

আমাকদে ্নগণ ও ো্নযগকণে সিুকি এই এে চবেৃত েমথকক্ষত্র পচিয়া েচহয়াকি। এ 

পযথন্ত এ চবষকয় চেিুই পিষ্টা েো হয় নাই। পুকোচহতশচক্ত ও পোধ্ীনতা তাহাচদগকে শত 

শত শতাব্দী ধ্চেয়া চনকষ্পচষত েচেয়াকি, অবকশকষ তাহাো ভুচলয়া চগয়াকি পয তাহাোও 

মানুষ। তাহাচদগকে ভাল ভাল ভাব চদকত হইকব। তাহাকদে িকু্ষ িুচলয়া চদকত হইকব, 

যাহাকত তাহাো ্াচনকত পাকে—্গকত পোথায় চে হইকতকি। তাহা হইকল তাহাো 

চনক্কদে উদ্ধাে চনক্োই সাধ্ন েচেকব। প্রকতযে ্ াচত, প্রকতযে নেনােী চনক্ে উদ্ধাে 

চনক্ই সাধ্ন েচেয়া থাকে। তাহাকদে এইটুেু সাহাযয েচেকত হইকব—তাহাচদগকে 

েতেগুচল উে ভাব চদকত হইকব। অবচশষ্ট যাহা চেিু, তাহা উহাে িলস্বরূপ আপচনই 

আচসকব। আমাকদে েতথবয পেবল োসায়চনে উপাদানগুচলকে এেত্র েো—অতঃপে 

প্রােচৃতে চনয়কমই উহা দানা বাৌঁচধ্কব। সুতোং আমাকদে েতথবয—পেবল তাহাকদে মাথায় 

েতেগুচল ভাব প্রচবষ্ট েোইয়া পদওয়া, বােী যাহা চেিু তাহাো চনক্োই েচেয়া লইকব। 
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ভােকত এই ো্চট েো চবকশষ দেোে। এই চিন্তা অকনে চদন হইকত আমাে মকন 

েচহয়াকি। ভােকত ইহা োকযথ পচেণত েচেকত পাচে নাই, পসই্নয একদকশ আচসয়াচি। 

দচেিচদগকে চশক্ষাদাকনে প্রধ্ান বাধ্া এইঃ মকন েরুন, মহাো্, গ্রাকম গ্রাকম গেীবকদে 

্নয অববতচনে চবদযালয় স্থাপন েচেকলন, তথাচপ তাহাকত পোন উপোে হইকব না, 

োেণ ভােকত দাচেিয এত অচধ্ে পয, দচেি বালকেো চবদযালকয় না চগয়া বেং মাকঠ 

চগয়া চপতাকে তাহাে েৃচষ-োকযথ সহায়তা েচেকব, অথবা অনয পোনরূকপ ্ীচবো-

অ্থকনে পিষ্টা েচেকব; সুতোং পযমন পবথত মহিকদে চনেট না যাওয়াকত মহিদই 

পবথকতে চনেট চগয়াচিকলন, পসইরূপ দচেি বালে যচদ চশক্ষালকয় আচসকত না পাকে, 

তকব তাহাকদে চনেট চশক্ষা পপ ৌঁিাইয়া চদকত হইকব।  

  

আমাকদে পদকশ সহস্র দৃঢ়চিত্ত চনঃস্বাথথ সন্ন্যাসী আকিন, তাৌঁহাো এিন গ্রাকম গ্রাকম যাইয়া 

পলােকে ধ্মথ চশিাইকতকিন। যচদ তাৌঁহাকদে মকধ্য েতেগুচলকে সাংসাচেে প্রকয়া্নীয় 

চবদযাসমূকহে চশক্ষেরূকপ সংগঠন েো যায়, তকব তাৌঁহাো এিন পযমন এে স্থান হইকত 

অপে স্থাকন, পলাকেে দ্বাকে দ্বাকে চগয়া ধ্মথচশক্ষা চদয়া পবিাইকতকিন, তাহাে সকঙ্গ সকঙ্গ 

পল চেে চবদযাও চশিাইকবন। মকন েরুন, এইরূপ দুই্ন পলাে এেিাচন েযাকমো, 

এেচট পগালে ও েতেগুচল মযাপ প্রভৃচত লইয়া পোন গ্রাকম পগকলন। এই েযাকমো মযাপ 

প্রভৃচতে সাহাকযয তাৌঁহাো অজ্ঞ পলােচদগকে প্যাচতষ ও ভূকগাকলে অকনে তত্ত্ব চশিাইকত 

পাকেন! তােপে যচদ চবচভন্ন্ ্ াচতে—্গকতে প্রকতযে পদকশে পলাকেে চববেণ গল্পচ্ছকল 

তাৌঁহাকদে চনেট বলা যায়, তকব সমে ্ীবন বই পচিয়া তাহাো যাহা না চশচিকত পাকে, 

তদকপক্ষা শতগুকণ অচধ্ে এইভাকব মুকি মুকি চশচিকত পাকে। ইহা েচেকত হইকল এেচট 

সঙ্ঘ গঠকনে আবশযে হয়, তাহাকত আবাে টাোে দেোে। ভােকত এই্নয ো্ 

েচেবাে যকথষ্ট পলাে আকি, চেন্তু দুঃকিে চবষয় টাো নাই। এেচট িাো গচতশীল েচেকত 

প্রথকম অকনে েষ্ট; এেবাে ঘুচেকত আেম্ভ েচেকল উহা উত্তকোত্তে অচধ্েতে পবকগ 

ঘুচেকত থাকে। আচম আমাে স্বকদকশ এই চবষকয়ে ্নয যকথষ্ট সাহাযয প্রাথথনা েচেয়াচি; 

চেন্তু ধ্চনগকণে চনেট আচম এ সম্বকন্ধ চেিুমাত্র সহানুভূচত পাই নাই। মহামানয মহাোক্ে 

সাহাকযয আচম এিাকন আচসয়াচি। ভােকতে দচেকিো মরুে বাৌঁিুে, আকমচেোনকদে পস 
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চবষকয় পিয়াল নাই। আে আমাকদে পদকশে পলাকেই যিন চনক্ে স্বাথথ িািা আে চেিু 

ভাকব না, তিন ইহাোই বা ভাচবকব পেন? 

  

পহ মহামনা ো্ন্! এই ্ীবন ক্ষণভঙু্গে, ্গকতে ধ্ন মান ঐশ্বযথ—সেলই ক্ষণস্থায়ী। 

তাহাোই যথাথথ ্ ীচবত, যাহাো অপকেে ্ নয ্ ীবনধ্ােণ েকে। অবচশষ্ট বযচক্তগণ বাৌঁচিয়া 

নাই, মচেয়া আকি। মহাোক্ে নযায় মহামনা এে্ন ো্বংশধ্ে ইচ্ছা েচেকল ভােতকে 

আবাে চনক্ে পাকয় দাৌঁি েোইয়া চদকত পাকেন, তাহাকত ভচবষয  বংশধ্েগণ শ্রদ্ধাে 

সচহত আপনাে নাম স্মেণ েচেকব। ঈশ্বে েরুন, পযন আপনাে মহ  অন্তঃেেণ অজ্ঞতায় 

চনমগ্ন লক্ষ লক্ষ আতথ ভােতবাসীে ্নয গভীেভাকব অনুভব েকে। ইহাই প্রাথথনা— 

  

চবকবোনন্দ 

  

৯৯* 

  

[োও বাহাদুে নেচসংহািাচেয়াকে চলচিত] 

  

চিোকগা 

২৩ ্ুন, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় মহাশয়, 

আপচন আমাকে বোবে পয অনুগ্রহ েচেয়া থাকেন, তাহাকতই আচম আপনাে চনেট এেচট 

চবকশষ অনুকোধ্ েচেকত সাহসী হইকতচি। চমকসস পটাে পামাে যুক্তোক্যে প্রধ্ানা 

মচহলা। চতচন মহাকমলাে মচহলাকনত্রী চিকলন। সমগ্র ্গকতে ত্রেরীকলােকদে অবস্থাে 

যাহাকত উন্ন্চত হয়, পস চবষকয় চতচন চবকশষ উ সাহী, পমকয়কদে এেচট চবোট প্রচতষ্ঠাকনে 

পচেিাচলো। চতচন পলচড ডিচেকনে চবকশষ বনু্ধ এবং তাৌঁহাে ধ্ন ও পদমযথাদাগুকণ 

ইওকোপীয় ো্পচেবােসমূকহে চনেট হইকত অকনে অভযথথনা পাইয়াকিন। এ পদকশ চতচন 

আমাে প্রচত চবকশষ সদয় বযবহাে েচেয়াকিন। এক্ষকণ চতচন িীন, ্ াপান, শযাম ও ভােত 

সিকে বাচহে হইকতকিন। অবশয ভােকতে শাসনেতথাো এবং বি বি পলাকেো তাৌঁহাে 
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আদে অভযথথনা েচেকবন। চেন্তু ইংকে্ ো্েমথিােীকদে সাহাযয িািাই আমাকদে সমা্ 

পদচিবাে ্ নয চতচন চবকশষ উ সুে। আচম অকনে সময় তাৌঁহাকে ভােতীয় নােীকদে অবস্থা 

উন্ন্ত েচেবাে ্নয আপনাে মহতী পিষ্টাে এবং মহীশূকে আপনাে িম োে েকল্চটে 

েথা বচলয়াচি। আমাে মকন হয়, আমাকদে পদকশে পলাে আকমচেোয় আচসকল ইৌঁহাো 

পযরূপ সহৃদয় বযবহাে েকেন, তাহাে প্রচতদানস্বরূপ এইরূপ বযচক্তচদগকে এেটু 

আচতকথয়তা পদিাকনা েতথবয। আচম আশা েচে, আপনাো তাৌঁহাকে সাদে অভযথথনা 

েচেকবন ও আমাকদে ত্রেরীকলােকদে যথাথথ অবস্থা এেটু পদিাইকত সাহাযয েচেকবন। চতচন 

চমশনেী বা পগাৌঁিা খ্রীষ্টান নকহন—আপচন পস ভয় েচেকবন না। ধ্মথচনেকপক্ষ ভাকব চতচন 

সমগ্র ্গকতে ত্রেরীকলােকদে অবস্থাে উন্ন্চতে পিষ্টাই েচেকত িান। তাৌঁহাে উকদ্দশযসাধ্কন 

এইরূকপ সহায়তা েচেকল একদকশ আমাকেও অকনেটা সাহাযয েো হইকব। প্রভু 

আপনাকে আশীবথাদ েরুন। 

  

ভবদীয় চিেকেহাস্পদ 

চবকবোনন্দ 

  

১০০* 

  

[চমস পমেী ও হযাচেকয়ট পহলকে চলচিত] 

  

চিোকগা 

২৬ ্ুন, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনীগণ, 

পশ্রষ্ঠ চহন্দী েচব তুলসীদাস তাৌঁে োমায়কণে মঙ্গলািেকণ বকলকিন, ‘আচম সাধু্ অসাধু্ 

উভকয়েই িেণ বন্দনা েচে; চেন্তু হায়, উভকয়ই আমাে চনেট সমভাকব দুঃিপ্রদ—অসাধু্ 

বযচক্ত আমাে চনেট আসা মাত্র আমাকে যাতনা চদকত থাকে, আে সাধু্ বযচক্ত পিকি যাবাে 

সময় আমাে প্রাণ হেণ েকে চনকয় যান।’  
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আচম বচল ‘তথা্তুর’। আমাে োকি—ভগবাকনে চপ্রয় সাধু্ ভক্তগণকে ভালবাসা িািা সুকিে 

ও ভালবাসাে চ্চনষ আে চেিুই নাই; আমাে পকক্ষ তাকদে সকঙ্গ চবকচ্ছদ মৃতুযতুলয। চেন্তু 

এ সব অচনবাযথ। পহ আমাে চপ্রয়তকমে বংশীধ্বচন! তুচম পথ পদচিকয় চনকয় িল, আচম 

অনুগমন েেচি। পহ মহ স্বভাবা মধু্েপ্রেৃচত সহৃদয়া পচবত্রস্বভাবগণ! হায়, আচম যচদ 

পষ্টাচয়ে (Stoic) দাশথচনেগকণে মত সুিদুঃকি চনচবথোে হকত পােতাম! 
  

আশা েচে পতামো সুন্দে গ্রাময দৃশয পবশ উপকভাগ েেি। 

  

‘যা চনশা সবথভূতানাং তসযাং ্াগচতথ সংযমী। 

যসযাং ্াগ্রচত ভূতাচন সা চনশা পশযকতা মুকনঃ॥’—গীতা 

  

… সমে প্রাণীে পকক্ষ যা োচত্র, সংযমী তাকত ্াগ্রত থাকেন; আে প্রাচণগণ যাকত ্ াগ্রত 

থাকে, আত্মজ্ঞানী মুচনে পকক্ষ তা োচত্রস্বরূপ। 

  

এই ্গকতে ধূ্চল পযথন্ত পযন পতামাকদে স্পশথ েেকত না পাকে; োেণ, েচবো বকল 

থাকেন, ্গ টা হকচ্ছ এেটা পুষ্পাচ্ছাচদত শব মাত্র। তাকে স্পশথ েে না। পতামো পহামা 

পািীে বাো—এই মচলনতাে পচলিতল পল্বলস্বরূপ ্গ  স্পশথ েেবাে পূকবথই পতামো 

আোকশে চদকে আবাে উকি যাও। 

  

‘পয আি পিতন ঘুমাকয়া না আে!’  

  

‘্গকতে পলাকেে ভালবাসাে অকনে ব্তুর আকি—তাো পসগুচল ভালবাসুে; আমাকদে 

পপ্রমাস্পদ এে্ন মাত্র—পসই প্রভু। ্গকতে পলাে যাই বলুে না, আমো পস সব গ্রাকহযে 

মকধ্যই আচন না। তকব যিন তাো আমাকদে পপ্রমাস্পকদে িচব আৌঁেকত যায় ও তাৌঁকে 

নানারূপ চেম্ভূতচেমাোে চবকশষকণ চবকশচষত েকে, তিনই আমাকদে ভয় হয়। তাকদে 

যা িুশী তাই েরুে, আমাকদে চনেট চতচন পেবল পপ্রমাস্পদ মাত্র—চতচন আমাে 

চপ্রয়তম—চপ্রয়তম—চপ্রয়তম, আে চেিুই নন।’  
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‘তাৌঁে েত শচক্ত, েত গুণ আকি—এমন চে আমাকদে েলযাণ েেবােও েত শচক্ত আকি, 

তাই বা পে ্ানকত িায়? আমো চিেচদকনে ্নয বকল োিচি আমো চেিু পাবাে ্নয 

ভালবাচস না। আমো পপ্রকমে পদাোনদাে নই, আমো চেিু প্রচতদান িাই না, আমো 

পেবল চদকত িাই।’  

  

‘পহ দাশথচনে! তুচম আমায় তাৌঁে স্বরূকপে েথা বলকত আসি, তাৌঁে ঐশ্বকযথে েথা—তাৌঁে 

গুকণে েথা বলকত আসি? মূিথ, তুচম ্ান না, তাৌঁে অধ্কেে এেচট মাত্র িুম্বকনে ্নয 

আমাকদে প্রাণ পবে হবাে উপক্রম হকচ্ছ। পতামাে ও-সব বাক্ চ্চনষ পুৌঁটচল পবৌঁকধ্ 

পতামাে বািী চনকয় যাও—আমাকে আমাে চপ্রয়তকমে এেচট িুম্বন পাচঠকয় দাও—পাে 

চে?’  

  

‘মূিথ, তুচম োে সামকন নত্ানু হকয় ভকয় প্রাথথনা েেি? আচম আমাে গলাে হাে চনকয় 

বেলকসে মত তাৌঁে গলায় পচেকয় চদকয় তাকত এেগাচি সুকতা পবৌঁকধ্ তাৌঁকে আমাে সকঙ্গ 

সকঙ্গ পটকন চনকয় যাচচ্ছ—ভয়, পাকি এে মুহূকতথে ্নয চতচন আমাে চনেট পথকে পাচলকয় 

যান। ঐ হাে—পপ্রকমে হাে, ঐ সূত্র—পপ্রকমে ্মাটবাৌঁধ্া ভাকবে সূত্র। মূিথ, তুচম পতা সূক্ষ্ম 

তত্ত্ব পবাি না পয, চযচন অসীম অনন্তস্বরূপ, চতচন পপ্রকমে বাৌঁধ্কন পকি আমাে মুকঠাে মকধ্য 

ধ্ো পকিকিন। তুচম চে ্ান না পয, পসই ্গন্ন্াথ পপ্রকমে পডাকে বাৌঁধ্া পকিন—তুচম চে 

্ান না পয, চযচন এত বি ্ গ টাকে িালাকচ্ছন, চতচন বৃন্দাবকনে পগাপীকদে নূপুে-ধ্বচনে 

তাকল তাকল নািকতন?’  

  

এই পয পাগকলে মত যা-তা চলিলাম, তাে ্নয আমায় ক্ষমা েেকব। অবযক্তকে বযক্ত 

েেবাে বযথথপ্রয়াসরূপ আমাে এই ধৃ্ষ্টতা মা্থনা েেকব—এ পেবল প্রাকণ প্রাকণ অনুভব 

েেবাে চ্চনষ। সদা আমাে আশীবথাদ ্ানকব। 

  

পতামাকদে ভ্রাতা 

চবকবোনন্দ 
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পত্রাবলী ১০১-১১০ 

১০১* 

  

[্বনে মান্দ্রা্ী চশষযকে চলচিত] 

  

৫৪১, চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগা 

২৮ ্ুন, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয়—,  

পসচদন মহীশূে পথকে চ্. চ্—ে এে পত্র পপলাম। দুঃকিে চবষয় চ্. চ্ আমাকে সবথজ্ঞ 

মকন েকে; তা না হকল পস চিচঠে মাথায় তাে অদু্ভত োনািা চঠোনাটা আে এেটু পচেষ্কাে 

েকে চলিত। তােপে—চিোকগা িািা অনয পোন ্ায়গায় আমাকে চিচঠ পাঠাকনা বডা  

ভুল। অবশয পগািায় আমােই ভুল হকয়চিল—আমােই ভাবা উচিত চিল, আমাে বনু্ধকদে 

সূক্ষ্ম বুচদ্ধে েথা—তাৌঁো পতা আমাে চিচঠে মাথায় এেটা চঠোনা পদিকলই পযিাকন িুশী 

আমাে নাকম চিচঠ পাঠাকচ্ছন। আমাকদে মান্দ্রা্-বৃহস্পচতকদে বল, তাো পতা পবশ ভাল 

েকেই ্ানত পয, তাকদে চিচঠ পপ ৌঁিবাে পূকবথই হয়কতা আচম পসিান পথকে এে হা্াে 

মাইল দূকে িকল পগচি, োেণ আচম ক্রমাগত ঘুকে পবিাচচ্ছ। চিোকগায় আমাে এে্ন 

বনু্ধ আকিন, তাৌঁে বািী হকচ্ছ আমাে প্রধ্ান আডা া। এিাকন আমাে োক্ে প্রসাকেে আশা 

প্রায় শূনয বলকলই হয়। োেণ—যচদও প্রসাকেে িুব সম্ভাবনা চিল, চেন্তু চনকম্নাক্ত োেকণ 

পস আশা একেবাকে চনমূথল হকয়কিঃ 

  

ভােকতে িবে আচম যা চেিু পাচচ্ছ, তা মান্দ্রাক্ে চিচঠ পথকে। পতামাকদে পকত্র ক্রমাগত 

শুনচি, ভােকত আমাকে সেকল িুব সুিযাচত েেকি, চেন্তু পস পতা—তুচম প্কনি আে 

আচম ্ানচি, োেণ আলাচসঙ্গাে পপ্রচেত এেটা চতন বগথ-ইচি োগক্ে টুেকো িািা 

আচম এেিানা ভােতীয় িবকেে োগক্ আমাে সম্বকন্ধ চেিু পবচেকয়কি, তা পদচিচন। 

অনযচদকে ভােকতে খ্রীষ্টানো যা চেিু বলকি, চমশনেীো তা িুব সযকত্ন সংগ্রহ েকে 
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চনয়চমতভাকব প্রোশ েেকি এবং বািী বািী চগকয় আমাে বনু্ধো যাকত আমায় তযাগ 

েকেন, তাে পিষ্টা েেকি। তাকদে উকদ্দশয িুব ভালেেকমই চসদ্ধ হকয়কি, পযকহতু ভােত 

পথকে পেউ এেটা েথাও আমাে ্নয বলকি না। ভােকতে চহন্দু পচত্রোগুকলা আমাকে 

আোকশ তুকল চদকয় প্রশংসা েেকত পাকে, চেন্তু তাে এেটা েথাও আকমচেোয় পপ ৌঁিয়চন। 

তাে ্নয একদকশে অকনকে মকন েেকি, আচম এেটা ্ুয়াকিাে। একে পতা চমশনেীো 

আমাে চপিু পলকগকি, তাে উপে এিানোে চহন্দুো চহংসা েকে তাকদে সকঙ্গ পযাগ 

চদকয়কি; একক্ষকত্র আমাে এেটা েথাও ্বাব পদবাে পনই। এিন মকন হকচ্ছ, পেবল 

মান্দ্রাক্ে েতেগুচল পিােোে পীিাপীচিে ্নয ধ্মথমহাসভায় যাওয়া আমাে আহািচে 

হকয়চিল, োেণ তাো পতা পিােো বব আে চেিুই নয়। অবশয আচম অনন্ত োকলে ্নয 

তাকদে োকি েৃতজ্ঞ, চেন্তু তাো পতা গুচটেতে উ সাহী যুবে িািা আে চেিু নয়—

োক্ে ক্ষমতা তাকদে পয এেদম পনই। আচম পোন চনদশথনপত্র চনকয় আচসচন, আে যিন 

োেও অথথসাহাকযযে আবশযে হয়, তাে চনদশথনপত্র থাো দেোে, তা না হকল চমশনেী 

ও ব্রাহ্মসমাক্ে চবরুদ্ধািেকণে সামকন—আচম পয ্ ুয়াকিাে নই, তা চে েকে প্রমাণ েেব? 

মকন েকেচিলাম, পগাটােতে বােয বযয় েো ভােকতে পকক্ষ চবকশষ েচঠন ো্ হকব 

না। মকন েকেচিলাম, মান্দ্রাক্ ও েচলোতায় েকয়ে্ন ভিকলাে ্কিা েকে এে-

এেটা সভা েকে আমাকে এবং আকমচেোবাচসগণকে আমাে প্রচত সহৃদয় বযবহাে 

েেবাে ্ নয ধ্নযবাদ সহ প্রোব পাস েচেকয়, পসই প্রোবটা দ্তুরেমত চনয়মানুযায়ী অথথা  

পসই সভাে পসকক্রটােীকে চদকয়, আকমচেোয় ডাঃ বযাকোক্ে োকি পাচঠকয় তাৌঁকে 

তথাোে চবচভন্ন্ োগক্ িাপাকত অনুকোধ্ েো। ঐরূপ বষ্টন, চনউ ইয়েথ ও চিোকগাে 

চবচভন্ন্ োগক্ পাঠাকনা চবকশষ েচঠন ো্ হকব না। এিন পদিচি, ভােকতে পকক্ষ এই 

ো্টা বিই গুরুতে ও েচঠন, এে বিকেে পভতে ভােত পথকে পেউ আমাে ্ নয এেটা 

টুৌঁ শব্দ পযথন্ত েেকল না, আে এিাকন সেকলই আমাে চবপকক্ষ। পতামো চনক্কদে ঘকে 

বকস আমাে সম্বকন্ধ যা িুশী বল না পেন, এিাকন তাে পে চে ্াকন? দু-মাকসেও উপে 

হল আলাচসঙ্গাকে আচম এ চবষকয় চলকিচিলাম, চেন্তু পস আমাে পকত্রে ্ বাব পযথন্ত চদকল 

না। আমাে আশলিতা হয়, তাে উ সাহ ঠাণ্ডা হকয় পগকি। সুতোং পতামায় বলচি, আকগ এ 
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চবষয়চট চবকবিনা েকে পদি, তােপে মান্দ্রা্ীকদে এই চিচঠ পদচিও। এচদকে আমাে 

গুরুভাইো পিকলমানুকষে মত পেশব পসন সম্বকন্ধ অকনে বাক্ েথা বলকি, আে 

মান্দ্রা্ীো চথওসচিষ্টকদে সম্বকন্ধ আচম চিচঠকত যা চেিু চলিচি, তাই তাকদে বলকি—

একত শুধু্ শত্রুে সৃচষ্ট েো হকচ্ছ। হায়! যচদ ভােকত এেটা মাথাওয়ালা োক্ে পলাে 

আমাে সহায়তা েেবাে ্ নয পপতাম! চেন্তু তাৌঁে ইচ্ছাই পূণথ হকব, আচম একদকশ ্ ুয়াকিাে 

বকল গণয হলাম। আমােই আহািচে হকয়চিল, পোন চনদশথনপত্র না চনকয় ধ্মথমহাসভায় 

যাওয়া—আশা েকেচিলাম, অকনে ্ুকট যাকব। এিন পদিচি, আমাকে এেলা ধ্ীকে ধ্ীকে 

ো্ েেকত হকব। পমাকটে ওপে, আকমচেোনো চহন্দুকদে পিকয় লাকিাগুণ ভাল, আে 

আচম অেৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনকদে পদশ অকপক্ষা এিাকন অকনে ভাল ো্ েেকত পাচে। 

যাই পহাে, আমাকে েমথ েকে আমাে প্রােব্ধ ক্ষয় েেকত হকব। আমাে আচথথে অবস্থাে 

েথা যচদ বলকত হয়, তকব বচল, আচথথে অবস্থা পবশ সচ্ছলই আকি এবং সচ্ছলই থােকব। 

সমগ্র আকমচেোয় চবগত আদমসুমাচেকত চথওসচিষ্টকদে সংিযা সবথসুদ্ধ মাত্র ৬২৫ ্ন—

তাকদে সকঙ্গ চমশকল আমাে সাহাযয হওয়া দূকে থাে, মুহূকতথে মকধ্য আমাে ো্ িুেমাে 

হকয় যাকব। আলাচসঙ্গা বলকি, লণ্ডকন চগকয় চমঃ ওকল্ডে সকঙ্গ পদিা েেকত, ইতযাচদ 

ইতযাচদ। ও চে বাক্ আহািকেে মত বেকি! বালে—ওো চে বলকি, তা চনক্োই 

পবাকি না। আে এই মান্দ্রা্ী পিাোে দল—চনক্কদে পভতে এেটা চবষয়ও পগাপন 

োিকত পাকে না!! সাোচদন বাক্ বো আে পযই োক্ে সময় এল, অমচন আে োেও 

পাত্তা পাবাে পযা পনই!!! পবাোোকমো পিাশটা পলাে ্কিা েকে, েকয়েটা সভা েকে 

আমাে সাহাকযযে ্নয পগাটােতে িাৌঁো েথা পাঠাকত পােকল না—তাো আবাে সমগ্র 

্গ কে চশক্ষা পদব বকল লম্বা েথা েয়! 

  

আচম পতামাকে িকনাগ্রাি সম্বকন্ধ চলকিচি। এিাকন এে েেম ববদুযচতে পািা আকি—

দাম চবশ ডলাে—বি সুন্দে িকল। এই বযাটাচেকত ১০০ ঘো ো্ হয়, তােপে পয-

পোন ববদুযচতে যি পথকে চবদুয  সিয় েকে চনকলই হল। 
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চবদায়, চহন্দুকদে যকথষ্ট পদিা পগল। এিন তাৌঁে ইচ্ছা পূণথ পহাে—যা আসুে অবনত মেকে 

স্বীোে েেচি। যাই পহাে, আমাকে অেৃতজ্ঞ পভকবা না, মান্দ্রা্ীো আমাে ্নয যতটা 

েকেকি, আচম ততটা পাবােও উপযুক্ত চিলাম না; আে তাকদে ক্ষমতায় যতটা চিল, 

তাে পিকয় পবশী তাো েকেকি। আমােই আহািচে হকয়চিল—ক্ষণোকলে ্নয ভুকল 

চগকয়চিলাম পয, আমো চহন্দুো এিনও মানুষ হয়চন—ক্ষণোকলে ্নয আত্মচনভথেতা 

হাচেকয় চহন্দুকদে উপে চনভথে েকেচিলাম—তাকতই এই েষ্ট পপলাম। প্রচত মুহূকতথ আচম 

আশা েকেচিলাম, ভােত পথকে চেিু আসকব, চেন্তু চেিুই এল না। চবকশষতঃ গত দুমাস 

প্রচত মুহূকতথ আমাে উকদ্বগ ও যিণাে সীমা চিল না—ভােত পথকে এেিানা িবকেে োগ্ 

পযথন্ত এল না!! আমাে বনু্ধো মাকসে পে মাস অকপক্ষা েেকত লাগল, চেিুই এল না—

এেটা আওয়া্ পযথন্ত এল না; োক্ই অকনকেে উ সাহ িকল পগল, অকনকে আমায় 

তযাগ েেকল। চেন্তু এ আমাে মানুকষে উপে—পশুধ্মথী মানুকষে উপে চনভথে েোে শাচে, 

আমাে স্বকদশবাসীো এিনও মানুষ হয়চন। তাো চনক্কদে প্রশংসাবাদ শুনকত িুব প্র্তুরত 

আকি, চেন্তু তাকদে এেটা েথামাত্র েকয় সাহাযয েেবাে যিন সময় আকস, তিন তাকদে 

আে চটচে পদিকত পাবাে পযা নাই। মান্দ্রা্ী যুবেগণকে আমাে অনন্তোকলে ্নয 

ধ্নযবাদ—প্রভু তাকদে সদাসবথদা আশীবথাদ েরুন। পোন ভাব প্রিাে েেবাে পকক্ষ 

আকমচেোই ্গকতে মকধ্য সবথাকপক্ষা উপযুক্ত পক্ষত্র—তাই আচম শী্রই আকমচেো তযাগ 

েেবাে েল্পনা েেচি না। পেন? এিাকন পিকত পেকত পাচচ্ছ, অকনকে সহৃদয় বযবহাে 

েেকিন, আে দু-দশটা ভাল েথা বকলই এই সব পাচচ্ছ! এমন উন্ন্তমনা ্াতকে পিকি 

পশুপ্রেৃচত, অেৃতজ্ঞ, মচেষ্কহীন অনন্ত যুকগে েুসংস্কাকে বদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন 

হতভাগাকদে পদকশ চে েেকত যাব? অতএব আবাে বচল—চবদায়। এই পত্রিাচন এেটু 

চবকবিনা েকে পলােকে পদিাকত পাে। মান্দ্রা্ীো, এমন চে আলাচসঙ্গা পযথন্ত, যাে ওপে 

আচম এতটা আশা েকেচিলাম—বি সুচবকবিনাে ো্ েকেকি বকল মকন হয় না। ভাল 

েথা, তুচম ম্ুমদাকেে পলিা ‘োমেৃষ্ণ পেমহংকসে সংচক্ষপ্ত ্ীবনিচেত’৫৪ িানেতে 

চিোকগায় পাঠাকত পাে? েচলোতায় অকনে আকি। আমাে চঠোনা ৫৪১ নং চডয়ােবনথ 

এচভচনউ (ষ্ট্রীট নকহ), চিোকগা, অথবা C/o টমাস েুে, চিোকগা, ভুকলা না পযন। অনয 
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পোন চঠোনা চদকল অকনে পদেী ও পগালমাল হকব, োেণ আচম এিন ক্রমাগত ঘুেচি 

আে চিোকগাই আমাে প্রধ্ান আডা া; চেন্তু এই বুচদ্ধটুেুও আমাে মান্দ্রা্ী বনু্ধকদে মাথায় 

প াকেচন। অনুগ্রহপূবথে চ্. চ্., আলাচসঙ্গা, পসকক্রটােী ও আে আে সেলকে আমাে 

অনন্তোকলে ্নয আশীবথাদ ্ানাকব—আচম সবথদা তাকদে েলযাণ প্রাথথনা েেচি। আচম 

তাকদে উপে চেিুমাত্র অসন্তুষ্ট হইচন—আচম চনক্েই প্রচত অসন্তুষ্ট। আচম ্ীবকন এই 

এেবাে অপকেে সাহাকযয চনভথে েো-রূপ ভয়ানে ভুল েকেচি; আে তাে শাচেকভাগও 

েকেচি। এ আমােই পদাষ, তাকদে চেিু পদাষ পনই। প্রভু মান্দ্রা্ীকদে আশীবথাদ েরুন—

তাকদে হৃদয়টা বাঙালীকদে পিকয় অকনে উন্ন্ত। বাঙালীো পেবল বােযসাে—তাকদে 

হৃদয় পনই, তাো অসাে। চবদায়, চবদায়, আচম এিন সমুিবকক্ষ আমাে তেণী 

ভাচসকয়চি—যা হবাে পহাে। েকঠাে সমাকলািনাে ্নয আমাকে ক্ষমা েে। বােচবে পতা 

আমাে পোন দাবী-দাওয়া পনই। আমাে যতটা পাবাে অচধ্োে, পতামো তাে পিকয় 

অনন্তগুণ আমাে ্ নয েকেি। আমাে পযরূপ েমথ, আচম পতমনই িল পাব, আে যা ঘটুে 

আমাকে িুপচট েকে মুি বুক্ সকয় পযকত হকব। প্রভু পতামাকদে সেলকে আশীবথাদ েরুন। 

ইচত 

  

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—আমাে পবাধ্ হয় আলাচসঙ্গাে েকল্ বন্ধ হকয়কি, চেন্তু আচম তাে পোন িবে 

পাইচন, আে পস আমাকে তাে বািীে চঠোনাও পদয়চন।  

  

ইচত চব 

  

আমাে আশলিতা হকচ্ছ, চেচড সকে পকিকি। 

  

১০২ 

  

[মকঠে সেল গুরুভ্রাতাকে লক্ষয েচেয়া স্বামী োমেৃষ্ণানন্দকে চলচিত] 
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ওৌঁ নকমা ভগবকত োমেৃষ্ণায় 

  

১৮৯৪ [গ্রীমেোল] 

  

অচভন্ন্হৃদকয়ষু, 

পতামাকদে পত্র পাইয়া সেল সমািাে জ্ঞাত হইলাম। বলোমবাবুে ত্রেরীে পশােসংবাকদ 

দুঃচিত হইলাম। প্রভুে ইচ্ছা। এ োযথকক্ষত্র—পভাগকক্ষত্র নকহ, সেকলই ো্ িুরুকল ঘকে 

চিেকব—পেউ আকগ পেউ পাকি। িচেে পগকি, প্রভুে ইচ্ছা। 

  

মকহা সব বিই ধু্মধ্াকম হকয়কি, পবশ েথা, তাৌঁে নাম যতই িিায় ততই ভাল। তকব 

এেচট েথা—মহাপুরুকষো চবকশষ চশক্ষা চদকত আকসন, নাকমে ্কনয নকহ, চেন্তু পিলাো 

তাৌঁকদে উপকদশ বাকনে ্কল ভাসাইয়া নাকমে ্নয মাোমাচে েকে—এই পতা পৃচথবীে 

ইচতহাস। তাৌঁে নাম পলাকে পনয় বা না পনয়, আচম পোন িাচতকে আচন না, তকব তাৌঁে 

উপকদশ ্ ীবন চশক্ষা যাকত ্ গকত িিায়, তাে ্ নয প্রাণপণ পিষ্টা েচেকত প্র্তুরত। আমাে 

মহাভয় শশীে ঐ ঠােুেঘে। ঠােুেঘে মন্দ নয়, তকব ঐচট all in all (েে েস্ব) কবর বেই 

পুরাবো ফযাশবের nonsense (োবজ েযাপার) কবর বফলোর একটা tendency (ব া োঁক) 

শশীর ড়ভতর আবে, আমার তাই ভয়। আড়ম জাড়ে শশী ও ড়েরঞ্জে বকে ঐ পুরাবো 

বেোঁিা ceremonial (অেুষ্ঠােপদ্ধড়ত) ড়েবয় েযস্ত। ওবের spirit (অন্তরািা) চায় work 

(কাজ), বকাে outlet (োড়হর হোর পথ) বেই, তাই ঘণ্টা বেবি energy (শত্মক্ত) খরচ কবর। 
  

শশী, পতাকে এেটা নূতন মতলব চদচচ্ছ। যচদ োকযথ পচেণত েচেকত পাচেস তকব ্ানব 

পতাো মেদ, আে োক্ আসচব। হেকমাহন, ভবনাথ, োলীেৃষ্ণ বাবু, তােে-দা প্রভৃচত 

সেকল চমকল এেটা যুচক্ত েে। পগাটােতে েযাকমো, েতেগুকলা মযাপ, পগ্লাব, চেিু 

chemicals (োসায়চনে িবয) ইতযাচদ িাই। তােপে এেটা মে েুৌঁকি িাই। তােপে 

েতেগুকলা গেীব-গুেকবা ্ুচটকয় আনা িাই। তােপে তাকদে Astronomy, Geography 

(ক্যাচতষ, ভূকগাল) প্রভৃচতে িচব পদিাও আে ‘োমেৃষ্ণ পেমহংস’ উপকদশ েে—পোন্ 

পদকশ চে হয়, চে হকচ্ছ, এ দুচনয়াটা চে, তাকদে যাকত পিাি িুকল, তাই পিষ্টা েে—সন্ধযাে 

পে, চদন-দুপুকে—েত গেীব মূিথ বোনগকে আকি, তাকদে ঘকে ঘকে যাও—পিাি িুকল 
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দাও। পুৌঁচথ-পাতিাে েমথ নয়—মুকি মুকি চশক্ষা দাও। তােপে ধ্ীকে ধ্ীকে centre extend 

(কেকন্দ্রে প্রসাে) েে—পাে চে? না, শুধু্ ঘো নািা? 

  

তােে-দাে েথা মান্দ্রা্ হইকত সেল পাইয়াচি। তাো তাৌঁে উপে বিই প্রীত। তােে-

দা, তুচম যচদ চেিুচদন মান্দ্রাক্ চগকয় থাে, তাহকল অকনে ো্ হয়। চেন্তু প্রথকম এই 

ো্টা বোনগকে শুরু েকে যাও। পযাগীন-মা, পগালাপ-মা েতেগুচল চবধ্বা পিলা 

বানাকত পাকে না চে? আে পতামো তাকদে মাথায় চেচি  চবকদয-সাচদয চদকত পাে না 

চে? তােপে তাকদে ঘকে ঘকে ‘োমেৃষ্ণ’ ভ্াকত আে সকঙ্গ সকঙ্গ চবকদয পশিাকত পাচঠকয় 

চদকত পাে না চে? … 

  

উকঠ পকি পলকগ যাও চদচে। গি মাো ঘো নািাে োল পগকি পহ বাপু, োযথ েচেকত 

হইকবে। পদচি বাঙালীে ধ্মথ েতদূে গিায়। চনেেন চলিকি পয লাটুে গেম োপি িাই। 

এো গেম োপি ইওকোপ আে ইচণ্ডয়া পথকে আনায়। পয দাকম এিাকন গেম োপি 

চেনব, তাে চসচে দাকম পসই োপি েচলোতায় চমলকব। লাটুে আকক্ষপ শী্রইই দূে 

েচেব। েকব ইওকোপ যাব ্ াচন না, আমাে সেলই অচনচিত—একদকশ এে েেম িলকি, 

এই পযথন্ত। 

  

এ বি ম্াে পদশ। গেচম পকিকি—আ্ সোলকবলা আমাকদে ববশাকিে গেচম, আে 

এিন এলাহাবাকদে মাঘ মাকসে শীত!! িাে ঘোে পভতে এত পচেবতথন! এিাকনে 

পহাকটকলে েথা চে বচলব! চনউ ইয়কেথ এে পহাকটল আকিন, পযিাকন ৫০০০৲ টাো পযথন্ত 

পো্ ঘেভািা, িাওয়া-দাওয়া িািা। পভাগচবলাকসে পদশ ইওকোকপও এমন নাই—এো 

হল পৃচথবীে মকধ্য ধ্নী পদশ—টাো পিালামেুচিে মত িেি হকয় যায়। আচম েদাি 

পহাকটকল থাচে, আচম প্রায়ই একদে বি বি পলাকেে অচতচথ—আচম একদে এে্ন 

নাম্াদা মানুষ এিন। মুলুেসুদ্ধ পলাকে আমায় ্াকন, সুতোং পযিাকন যাই, আগ 

বাচিকয় আমায় ঘকে তুকল পনয়। চমঃ পহল, যাৌঁে বািীকত চিোকগায় আমাে centre 

(কেন্দ্র), তাে ত্রেরীকে আচম ‘মা’ বচল, আে তাৌঁে পমকয়ো আমাকে ‘দাদা’ বকল; এমন মহা 

পচবত্র দয়ালু পচেবাে আচম পতা আে পদচি না। আকে ভাই, তা নইকল চে একদে উপে 
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ভগবাকনে এত েৃপা? চে দয়া একদে! যচদ িবে পপকল পয, এে্ন গেীব িলানা 

্ায়গায় েকষ্ট েকয়কি, পমকয়মকদ্দ িলল—তাকে িাবাে, োপি চদকত, ো্ ্ ুচটকয় চদকত! 

আে আমো চে েচে! 

  

এো গেচমোকল বািী পিকি চবকদকশ অথবা সমুকিে চেনাোয় যায়। আচমও যাব এেটা 

পোন ্ায়গায়—এিনও চঠে েচে নাই। আে সেল—পযমন ইংকে্কদে পদিি, পতমচন 

আে চে। বইপত্র সব আকি বকট, চেন্তু মহা মাগ ্চগ, পস দাকম ৫ গুণ পসই চ্চনষ 

েচলোতায় পমকল অথথা  এো চবকদশী মাল পদকশ আসকত পদকব না। মহা েে বচসকয় 

পদয়—োক্ই আগুন হকয় দাৌঁিায়। আে এো বি এেটা োপি-কিাপি বানায় না—এো 

যি-আও্াে আে গম, িাল, তুলা ইতযাচদ বতয়াে েকে—তা সো বকট। 

  

ভাল েথা, এিাকন ইচলস মাি অপযথাপ্ত আ্োল। ভেকপট িাও, সব হ্ম। িল 

অকনে—েলা, পনবু, পপয়াো, আকপল, বাদাম, চেসচমস, আঙু্গে যকথষ্ট, আেও অকনে 

িল েযাচলকিাচনথয়া হকত আকস। আনােস প ে—তকব আম, চনিু ইতযাচদ নাই। 

  

এে েেম শাে আকি, Spinach—যা োৌঁধ্কল চঠে আমাকদে নকট শাকেে মত পিকত লাকগ, 

আে পযগুকলাকে এো Asparagus (এষ্পাকেগাস) বকল, তা চঠে পযন েচি পডকঙ্গাে ডাৌঁটা, 

তকব ‘পগাপাকলে মাে িেচি’ পনই বাবা। েলাকয়ে দাল চে পোন দাল পনই, এো ্ াকনও 

না। ভাত আকি, পাৌঁউরুচট আকিন, হে-েকঙে নানা েেকমে মািমাংস আকিন। একদে 

িানা িোসীকদে মত। দুধ্ আকিন, দই েদাি, পঘাল অপযথাপ্ত। মাঠা (cream) সবথদাই 

বযবহাে। িাকয়, োচিকত, সেল তাকতই ঐ মাঠা (cream)—সে নয়, দুকধ্ে মাঠা। আে 

মািন পতা আকিন, আে বেি-্ল—শীত চে গ্রীমে, চদন চে োচত্র, পঘাে সচদথ চে জ্বে—

একন্তে৫৫ বেি-্ল। এো scientific (ববজ্ঞাচনে) মানুষ, সচদথকত বেি-্ল পিকল বাকি 

শুনকল হাকস। িুব িাও, িুব ভাল। আে েুলচপ একন্তে নানা আোকেে।  
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নায়াগাো falls (্লপ্রপাত) হচেে ইচ্ছায় ৭।৮ বাে পতা পদিলুম। িুব grand 

(উেভাকবাদ্দীপে) বকট, তকব যত শুকনি, তা নয়। এেচদন শীতোকল Aurora Borealis 

৫৬ হকয়চিল। আে চেিুই পলিবাে মত িুৌঁক্ পাচচ্ছ না। এ-সব চিচঠ বা্াে েে না। 

  

মা-ঠােুোণীে িেিপত্র পেমন িলকি, পতামো তা পতা চেিুই পলি নাই। িাচল childish 

prattle (আকবালতাকবাল)!! ও-সেল ্ানবাে আমাে এ ্ক্মভ বি এেটা সময় নাই, 

next time-এ (আগামী বাকে) পদিা যাকব। 

  

পযাকগন পবাধ্ হয় এতচদকন পবশ পসকে পগকি। সােদাে ঘুেঘুকে পোগ এিনও শাচন্ত হয় 

নাই। এেটা power of organisation (সঙ্ঘ িালাবাে শচক্ত) িাই—বুকিি? পতামাকদে 

চভতে োরুে মাথায় ততটুেু চঘ আকি চে? যচদ থাকে পতা বুচদ্ধ পিলাও চদচে—তােে 

দাদা, শে , হচে—এো পােকব। শশীে originality (কম চলেতা) ভােী েম, তকব িুব good 

workman, perservering (ভাল োক্ে পলাে—অধ্যবসায়শীল), পসটা বিই দেোে, 

শশী িুব executive (োক্ে পলাে), বাদবােী—এো যা বকল, তাই শুকন িকলা। 

েতেগুকলা পিলা িাই—fiery young men (অচগ্নমকি দীচক্ষত যুবে), বুিকত পােকল? 

Intelligent and brave (বুচদ্ধমান্ ও সাহসী), যকমে মুকি পযকত পাকে, সাৌঁতাে চদকয় সাগে 

পাকে পযকত প্র্তুরত, বুিকল? Hundreds (শত শত) ঐ েেম িাই, পমকয়-মদ্দ both (দুই)—

প্রাণপকণ তােই পিষ্টা েে—পিলা বনাও আে আমাকদে purity drilling (পচবত্রতাে সাধ্ন) 

যকি পিকল দাও। 

  

পতামাকদে আকক্কল বুচদ্ধ এে পয়সাও নাই। Indian Mirrorবক ‘পেমহংস মশায় নকেনকে 

পহন বলকতন, পতন বলকতন’ পেন বলকত পগকল? আে আ্গুচব িা্গুচব যত—পেমহংস 

মশাকয়ে বুচি আে চেিুই চিল না? িাচল thought-reading (পবরর মবের কথা েলবত 

পারা) আর nonsense (বাক্) আ্গুচব! দু-পয়সাে bbbbb (মচেষ্ক)-গুকলা! 

ঘৃণা হকয় যায়! পতাকদে চনক্ে বুচদ্ধ বি এেটা পিলাকত হকব না—সাদা বাঙলা েকয় যা 

চদচে। 
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বাবুোকমে লম্বা পত্র পিলাম। বুকিা পবৌঁকি আকি—পবশ েথা! পতামাকদে আডা াটা নাচে 

বি malarious (মযাকলচেয়াগ্রে)—োিাল আে হচে চলিকিন। ো্াকে আে হচেকে 

আমাে বুলত বুলত দণ্ডব  লাচট্টব  ইচষ্টেব  িতেীব  চদকব। বাবুোম অকনে delirium 

(প্রলাপ) বকেকি। সাকণ্ডল আনাকগানা েেকি, পবশ পবশ। গুপ্তকে পতামো চিচঠপত্র পলি—

আমাে ভালবাসা ্াচনও ও যত্ন েে। সব চঠে আসকব ধ্ীকে ধ্ীকে। আমাে বুলত চিচঠ 

পলিবাে সময় বি এেটা হয় না। Lecture পিে ্িাে (বক্তৃতা) পতা চেিু চলকি চদই না, 

এেটা চলকি চদকয়চিলুম, যা িাচপকয়চি। বােী সব দাৌঁিািাৌঁপ, যা মুকি আকস গুরুকদব 

্ুচটকয় পদন। োগ্পকত্রে সকঙ্গ পোন সম্বন্ধই নাই। এেবাে পডেকয়কট চতন ঘো িািা 

বুচল পিকিচিলুম। আচম চনক্ অবাক্ হকয় যাই সমকয় সমকয়; ‘মকধ্া, পতাে পপকট এতও 

চিল!!’ এো সব বকল, পুৌঁচথ পলি; এেটা এইবাে চলিকত চিেকত হকব পদিচি। ঐ পতা 

মুশচেল, োগ্ েলম চনকয় পে হাঙ্গাম েকে বাবা! 

  

পোন চিচঠ বা্াে গু্ব েচেসচন, িবেদাে! িযাঙিাকমা নাচে? যা েেকত বলচি পাে পতা 

েে, না পাে পতা চমকি পিিাং েে না। পতামাকদে বািীকত েটা ঘে আকি, পেমন েকে 

িলকি, োৌঁধু্নী-িাৌঁধু্নী আকি চেনা—সব চলিকব। মা ঠােুোণীকে আমাে বুলত বুলত সাষ্টাঙ্গ 

চদকব। তােেদাদা আে শেকতে বুচদ্ধ চনকয় পয ো্টা েেকত বকলচি—েেবাে পিষ্টা 

েেকব—পদিব পেমন বাহাদুে। এইটুেু যচদ না েেকত পাে তাহকল পতামাকদে ওপে হকত 

আমাে সব চবশ্বাস আে ভেসা িকল যাকব। চমিাচমচি েতথাভ্াে দল বাৌঁধ্কত আমাে ইচ্ছা 

নাই—I will wash my hands off you for ever (কতামাকদে সকঙ্গ পোন সম্বন্ধই আচম আে 

োিব না)। 

  

সমা্কে, ্গ কে electrify (ববদুযচতেশচক্তসম্পন্ন্) েেকত হকব। বকস বকস গিবাচ্ে 

আে ঘো নািাে ো্? ঘো নািা গৃহকস্থে েমথ, মহীন্দ্র মাষ্টাে, োমবাবু েরুন পগ। 

পতামাকদে ো্ distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ চবোে)। 

তাই যচদ পাে তকব চঠে, নইকল পবোে। পো্োে েকে িাওকগ। চমকি eating the 
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begging bread of idleness is of no use (অনায়াসলব্ধ চভক্ষান্ন্ িাওয়া চনেথথে) বুিকল 

বাপু? চেমচধ্েচমচত 

  

নকেন্দ্ে 

  

Character formed (িচেত্র গচঠত) হকয় যাে, তােপে আচম আসচি, বুিকল? দু হা্াে, 

দশ হা্াে, চবশ হা্াে সন্ন্যাসী িাই, পমকয়-মদ্দ—বুিকল? পগ ে-মা, পযাকগন-মা, 

পগালাপ-মা চে েেকিন? পিলা িাই at any risk (কয-কোন েেকম পহাে)। তাৌঁকদে চগকয় 

বলকব আে পতামো প্রাণপকণ পিষ্টা েে। গৃহস্থ পিলাে ো্ নয়, তযাগী—বুিকল? এে এে 

্কন ১০০ মাথা মুচিকয় পিল, young educated men—not fools (চশচক্ষত যুবে—

আহািে নয়), তকব বচল বাহাদুে। ুললস্থুল বাৌঁধ্াকত হকব, ুলৌঁকো িুৌঁকো পিকল পোমে 

পবৌঁকধ্ িািা হকয় যাও। তােেদাদা, মান্দ্রা্ েচলোতাে মাকি চবদুযকতে মত িক্র মাকো 

চদচে, বাে েতে। ্ায়গায় ্ায়গায় centre (কেন্দ্র) েে, িাচল পিলা েে, মাকয় পমকয়-

মদ্দ, পয আকস পদ মাথা মুচিকয়, তােপে আচম আসচি। মহা spriritual tidal wave 

(আধ্যাচত্মে বনযা) আসকি—নীি মহ  হকয় যাকব, মূিথ মহাপচণ্ডকতে গুরু হকয় যাকব তাৌঁে 

েৃপায়—‘উচত্তচষ্ঠত ্াগ্রত প্রাপয বোন্ চনকবাধ্ত।’  

  

Life is ever expanding, contraction is death (্ীবন হকচ্ছ সম্প্রসােণ, সকলিতািনই মৃতুয)। 

পয আত্মম্ভচে আপনাে আকয়স িুৌঁ্কি, েুৌঁকিচম েেকি, তাে নেকেও ্ায়গা নাই। পয 

আপচন নেে পযথন্ত চগকয় ্ীকবে ্নয োতে হয়, পিষ্টা েকে, পসই োমেৃকষ্ণে পুত্র—

ইতকে েৃপণাঃ (অপকে েৃপাে পাত্র)। পয এই মহা সচন্ধপূ্াে সময় পোমে পবৌঁকধ্ িািা 

হকয় গ্রাকম গ্রাকম ঘকে ঘকে তাৌঁে সকন্দশ চবতেণ েেকব, পসই আমাে ভাই, পসই তাৌঁে 

পিকল, বােী পয তা না পাে—তিাত হকয় যাও এই পবলা ভালয় ভালয়। 

  

এই চিচঠ পতামো পিকব—পযাকগন-মা, পগালাপ-মা সেলকে শুনাকব। এই test (পেীক্ষা), 

পয োমেৃকষ্ণে পিকল, পস আপনাে ভাল িায় না, ‘প্রাণাতযকয়ঽচপ পেেলযাণচিেীষথবঃ’ 

(প্রাণ চদকয়ও পকেে েলযাণাোঙ্ক্ষী) তাো। যাো আপনাে আকয়স িায়, েুৌঁকিচম িায়, 
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যাো আপনাে চ্কদে সামকন সেকলে মাথা বচল চদকত ো্ী, তাো আমাকদে পেউ নয়, 

তাো তিাত হকয় যাে, এই পবলা ভালয় ভালয়। তাৌঁে িচেত্র, তাৌঁে চশক্ষা, ধ্মথ িাচেচদকে 

িিাও—এই সাধ্ন, এই ভ্ন; এই সাধ্ন, এই চসচদ্ধ। উঠ, উঠ, মহাতেঙ্গ আসকি, 

Onward, onward (এড়িবয় যাও, এড়িবয় যাও)। বমবয়-মবে আচণ্ডাল েে পড়েত্র তা োঁর 

কাবে—Onward, onward, নাকমে সময় নাই, যকশে সময় নাই, মুচক্তে সময় নাই, 

ভচক্তে সময় নাই, পদিা যাকব পকে। এিন এ ্ক্মভ অনন্ত চবোে, তাৌঁে মহান্ িচেকত্রে, 

তাৌঁে মহান্ ্ীবকনে, তাৌঁে অনন্ত আত্মাে। এই োযথ—আে চেিু নাই। পযিাকন তাৌঁে নাম 

যাকব, েীটপতঙ্গ পযথন্ত পদবতা হকয় যাকব, হকয় যাকচ্ছ, পদকিও পদিি না? এ চে 

পিকলকিলা, এ চে ্যাঠাচম, এ চে িযাংিাচম—‘উচত্তষ্ঠত ্াগ্রত’—হকে হকে। চতচন চপকি 

আকিন। আচম আে চলিকত পােচি না—Onward, এই কথাটট খাড়ল েলড়ে, বয বয এই ড়চটি 

পিবে, তাবের ড়ভতর আমার spirit (শত্মক্ত) আেবে, ড়েশ্বাে কর। Onward, হবর হবর। 

ড়চটি োজার কর ো। আমার হাত ধ্বর বক বলখাবি। Onward, হকে হকে। সব পভকস 

যাকব—ুলৌঁচশয়াে—চতচন আসকিন। পয পয তাৌঁে পসবাে ্নয—তাৌঁে পসবা নয়—তাৌঁে 

পিকলকদে—গেীব-গুেকবা, পাপী-তাপী, েীট-পতঙ্গ পযথন্ত, তাকদে পসবাে ্নয পয পয 

বতেী হকব, তাকদে পভতে চতচন আসকবন—তাকদে মুকি সেস্বতী বসকবন, তাকদে বকক্ষ 

মহামায়া মহাশচক্ত বসকবন। পযগুকলা নাচেে, অচবশ্বাসী, নোধ্ম, চবলাসী—তাো চে 

েেকত আমাকদে ঘকে একসকি? তাো িকল যাে। 

  

আচম আে চলিকত পােচি না, বােী চতচন চনক্ বলুন পগ। 

  

ইচত নকেন্দ্র 

  

পুঃ—এেটা বি িাতা োিকব এবং তাহাকত যিন পয স্থান হইকত পোন পত্র আকস তাহাে 

এেটা িুম্বে চলচিয়া োচিকব। তাহা হইকল উত্তে চদবাে পবলায় ভুলিুে হইকব না। 

Organisation (েঙ্ঘ) শবের অথ ে division of labour (শ্রমচবভাগ)—প্রকতযকে আপনাে 

আপনাে ো্ েকে এবং সেল ো্ চমকল এেটা সুন্দে ভাব হয়। … 
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চবকশষ অনুধ্াবন েকে যা যা চলিলাম তা েচেকব। আমাে েচবতা৫৭ েচপ েকে পেকিা, 

পকে আেও পাঠাব। 

  

১০৩* 

  

[চমকসস পহলকে চলচিত] 

  

C/o. ডািঃ ই. িাে েড়ে 

Fishkill Landing, N. Y. 

্ুলাই, ১৮৯৪ 

  

মা, 

োল এিাকন একসচি। েকয়ে চদন থােব। চনউ ইয়কেথ আপনাে এে পত্র পপকয়চিলাম, 

চেন্তু ‘ইচেচেয়ে’ পাইচন। তাকত িুশীই হকয়চি; োেণ আচম এিনও চনিুৌঁত হইচন; আে 

পপ্রসচবকটচেয়ন ধ্মথযা্েকদে—চবকশষতঃ ‘ইচেচেয়ে’পদে—আমাে প্রচত পয চনঃস্বাথথ 

ভালবাসা আকি, তা প্কন পাকি এই ‘পপ্রচমে’ খ্রীষ্টান মকহাদয়গকণে উপে আমাে চবকদ্বষ 

উদ্বুদ্ধ হয়, এই ্নয তিাকতই থােকত িাই। আমাকদে ধ্কমথে চশক্ষা—পক্রাধ্ সঙ্গত 

(সমথথনকযাগয) হকলও মহাপাপ। চন্ চন্ ধ্মথই অনুসেণীয়। ‘সাধ্ােণ’ ও ‘ধ্মথসংক্রান্ত’ 

পভকদ পক্রাধ্, হতযা, অপবাদ প্রভৃচতে মকধ্য পোন তিাত েেকত পাচে না—শত পিষ্টা 

সকত্ত্বও। এই সূক্ষ্ম বনচতে পাথথেযকবাধ্ পযন আমাে স্ব্াতীয়গকণে মকধ্য েিনও প্রকবশ 

না েকে। ঠাট্টা থাে, শুনুন মাদাে িািথ, আপনাকে বলচি—এো পয েপট, ভণ্ড, স্বাথথ ও 

প্রচতষ্ঠাচপ্রয়—তা পবশ স্পষ্ট পদকি আচম একদে উ্মভত্ত আস্ফালন পমাকটই গ্রাহয েচে না। 

  

এইবাে িচবে েথা বচলঃ প্রথকম পমকয়ো েকয়েচট আকন, পকে আপচন েকয়ে েচপ 

আকনন। আপচন পতা ্াকনন পমাট ৫০ েচপ পদবাে েথা। এ চবষকয় ভচগনী ইসাকবল 

আমাে পিকয় পবশী ্াকনন। 

  

আপচন ও িাদাে পপাপ আমাে আন্তচেে শ্রদ্ধা প্রীচত ্ানকবন। ইচত 
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আপনাকদে 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—গেম পেমন উপকভাগ েকেকিন? এিানোে তাপ আমাে পবশ সহয হকচ্ছ। সমুিতীকে 

পসায়াম ্স্ককট (Swampscot) যাবাে চনমিণ ্াচনকয়কিন এে অচত ধ্নী মচহলা; গত শীকত 

চনউ ইয়কেথ এৌঁে সকঙ্গ আলাপ হয়। ধ্নযবাদ সহ প্রতযািান ্াচনকয়চি। এ পদকশ োেও 

আচতথযগ্রহণ-চবষকয় আচম এিন িুব সতেথ—চবকশষ েকে ধ্নী পলাকেে। িুব ধ্নবান্ কদে 

আেও েকয়েচট চনমিণ আকস, পসগুচলও প্রতযািযান েকেচি। এতচদকন একদে োযথেলাপ 

পবশ বুিলাম। আন্তচেেতাে ্নয ভগবান্ আপনাকদে সেলকে আশীবথাদ েরুন; হায়, 

্গকত ইহা এতই চবেল! 

  

আপনাে পেকহে 

চব 

  

১০৪* 

  

[কহল ভচগনীগণকে চলচিত] 

  

চনউ ইয়েথ 

৯ ্ুলাই, ১৮৯৪ 

  

ভচগনীগণ, 

্য় ্গদকম্ব! আচম আশােও অচধ্ে পপকয়চি। মা আপন প্রিােেকে মযথাদায় অচভভূত 

েকেকিন। তাৌঁে দয়া পদকি আচম চশশুে মত োৌঁদচি। ভচগনীগণ! তাৌঁে দাসকে চতচন েিনও 

তযাগ েকেন না। আচম পয চিচঠিাচন পতামাকদে পাচঠকয়চি, তা পদিকল সবই বুিকত 

পােকব। আকমচেোে পলাকেো শী্রইই িাপা োগ্গুচল পাকব। পত্র যাৌঁকদে নাম আকি, 

তাৌঁো আমাকদে পদকশে পসো পলাে। সভাপচত চিকলন েচলোতাে এে অচভ্াতকশ্রষ্ঠ, 

অপে বযচক্ত মকহশিন্দ্র নযায়েত্ন েচলোতাে সংস্কৃত েকলক্ে অধ্যক্ষ ও ভােতীয় ব্রাহ্মণ-
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সমাক্ে শীষথস্থানীয়। তাৌঁে এই মযথাদা গভণথকমকেেও অনুকমাচদত। ভচগনীগণ! আচম চে 

পাষণ্ড! তাৌঁে এত দয়া প্রতযক্ষ েকেও মাকি মাকি চবশ্বাস প্রায় হাচেকয় পিচল। সবথদা চতচন 

েক্ষা েেকিন পদকিও মন েিনও েিনও চবষাদগ্রে হয়। ভচগনীগণ! ভগবান্ এে্ন 

আকিন ্ানকব, চতচন চপতা, চতচন মাতা; তাৌঁে সন্তানকদে চতচন েিনও পচেতযাগ েকেন 

না—না, না, না। নানা েেম চবেৃত মতবাদ পিকি-িুকি চদকয় সেল চশশুে মত তাৌঁে 

শেণাগত হও। আচম আে চলিকত পােচি না, পমকয়কদে মত োৌঁদচি।  

  

্য় প্রভু, ্য় ভগবান্! 

  

পতামাকদে পেকহে 

চবকবোনন্দ 

  

৯৫* 

  

U.  S .  A  

১১ ্ুলাই, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় আলাচসঙ্গা, 

তুচম ৫৪১ নং চডয়ােবনথ এচভচনউ, চিোকগা িািা আে পোন চঠোনায় আমায় পত্র চলকিা 

না। পতামাে পশষ চিচঠিানা সাো পদশ ঘুকে আমাে োকি পপ ৌঁকিকি—আে পত্রটা পয পশকষ 

পপ ৌঁিল, মাো পগল না, তাে োেণ এিাকন আমাে েথা সেকল পবশ ভালেেম ্াকন। 

সভাে িানেতে প্রোব ডাঃ বযাকো্কে পাঠাকব—তাে সকঙ্গ এেিানা পত্র চলকি আমাে 

প্রচত সহৃদয় বযবহাকেে ্নয তাৌঁকে ধ্নযবাদ পদকব এবং উহা আকমচেোে েতেগুচল 

সংবাদপকত্র প্রোশ েেবাে ্নয অনুকোধ্ েেকব। চমশনেীো আমাে নাকম এই পয চমথযা 

অপবাদ চদকচ্ছ পয, আচম োেও প্রচতচনচধ্ নই—ঐকতই তাে উত্তম প্রচতবাদ হকব। ব স, 

চে েকে ো্ েেকত হয়, পশকিা। এইভাকব দ্তুরেমত প্রণালীকত ো্ েেকত পােকল 

আমো িুব বি বি ো্ েেকত চনচিতই সমথথ হব। গত বিে আচম পেবল বী্ বপন 

েকেচি—এই বিে িসল োটকত িাই। ইকতামকধ্য ভােকত যতটা সম্ভব আকন্দালন িালাও। 
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চেচড চনক্ে ভাকব িলুে—পস চঠে পকথ দাৌঁিাকব। আচম তাে ভাে চনকয়চি—পস চনক্ে 

মকত িলুে, এ চবষকয় তাে সমূ্পণথ অচধ্োে আকি। তাকে আমাে আশীবথাদ ্ানাকব। 

পচত্রোিানা বাে েে—আচম মাকি মাকি প্রবন্ধ পাঠাব। বষ্টকনে হাভথাডথ চবশ্বচবদযালকয়ে 

অধ্যাপে োইট (Wright)-কে এেিানা প্রোব পাঠাকব, আে সকঙ্গ সকঙ্গ এেিানা পত্র 

চলকি এই বকল তাৌঁকে ধ্নযবাদ পদকব পয, চতচন সবথপ্রথম আকমচেোয় আমাে বনু্ধরূকপ 

দাৌঁচিকয়চিকলন, আে তাৌঁকেও ঐচট োগক্ িাপাকত অনুকোধ্ েেকব; তা হকল চমশনেীকদে 

(আচম পয োরু প্রচতচনচধ্ হকয় আচসচন) এ েথা চমথযা প্রমাচণত হকব। পডেকয়কটে বক্তৃতায় 

আচম ৯০০ ডলাে অথথা  ২৭০০৲ টাো পপকয়চিলাম। অনযানয বক্তৃতায় এেটাকত এে 

ঘোয় আচম ২৫০০ ডলাে অথথা  ৭৫০০৲ টাো পো্গাে েচে, চেন্তু পাই মাত্র ২০০ 

ডলাে। এেটা ্ ুয়াকিাে বক্তৃতা পোম্পানী আমায় ঠচেকয়চিল। আচম তাকদে সংস্রব পিকি 

চদকয়চি। এিাকন িেিও হকয় পগকি অকনে টাো—হাকত আকি মাত্র ৩০০০ ডলাে। আসকি 

বিকে আবাে আমায় অকনে চ্চনষ িাপাকত হকব। 

  

আচম এইবাে চনয়চমতভাকব ো্ েেব মকন েেচি। েচলোতায় পলি, তাো আমাে ও 

আমাে ো্ সম্বকন্ধ োগক্ যা চেিু পবকোয়, চেিুমাত্র বাদ না চদকয় পযন পাঠায়, 

পতামোও মান্দ্রা্ পথকে পাঠাকত থাে। িুব আকন্দালন িালাও। পেবল ইচ্ছাশচক্তকতই 

সব হকব। োগ্ িাপাকনা ও অনযানয িেকিে ্নয মাকি মাকি পতামাকদে োকি টাো 

পাঠাবাে পিষ্টা েেব। সঙ্ঘবদ্ধ হকয় পতামাকদে এেটা সচমচত স্থাপন েেকত হকব—তাে 

চনয়চমত অচধ্কবশন হওয়া িাই, আে আমাকে যত পাে, সব িবোিবে চলিকব। আচমও 

যাকত চনয়চমতভাকব ো্ েেকত পাচে, তাে পিষ্টা েেচি। এই বিকে অথথা  আগামী শীত 

ঋতুকত আচম অকনে টাো পাব—সুতোং আমাকে অকপক্ষা েেকত হকব। ইকতামকধ্য 

পতামো এচগকয় িল। পতামো পল পেেসকে (Dr. Paul Carus) এেিানা পত্র চলকিা, আে 

যচদও চতচন আমাে বনু্ধই আকিন, তথাচপ পতামো তাৌঁকে আমাকদে ্নয ো্ েেবাে 

অনুকোধ্ েে। পমাট েথা যতদূে পাে আকন্দালন িালাও—পেবল সকতযে অপলাপ না হয়, 

এ চবষকয় লক্ষয পেকিা। ব সগণ, োক্ লাকগা—পতামাকদে চভতে আগুন জ্বকল উঠকব। 

চমকসস পহল (Mrs. G. W. Hale) আমাে পেম বনু্ধ—আচম তাৌঁকে ‘মা’ বচল এবং তাৌঁে 
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েনযাকদে ‘ভচগনী’ বচল। তাৌঁকেও এেিানা প্রোব পাচঠকয় চদও—আে এেিানা পত্র চলকি 

পতামাকদে তেি পথকে তাৌঁকে ধ্নযবাদ চদও। সঙ্ঘবদ্ধ হকয় ো্ েেবাে ভাবটা আমাকদে 

িচেকত্র একেবাকে নাই, এটা যাকত আকস—তাে পিষ্টা েেকত হকব। এচট েেবাে েহসয 

হকচ্ছ ঈষথাে অভাব। সবথদাই পতামাে ভ্রাতাে মকত মত চদকত প্র্তুরত থােকত হকব—সবথদাই 

যাকত চমকল চমকশ শান্তভাকব ো্ হয়, তাে পিষ্টা েেকত হকব। এটাই সঙ্ঘবদ্ধ হকয় ো্ 

েেবাে সমগ্র েহসয। সাহকসে সচহত যুদ্ধ েে। ্ ীবন পতা ক্ষণস্থায়ী—এেটা মহ  উকদ্দকশয 

্ীবনটা সমপথণ েে। 

  

তুচম নেচসংহ সম্বকন্ধ চেিু পলিচন পেন? পস এে েেম অনশকন চদন োটাকচ্ছ। আচম 

তাকে চেিু চদকয়চিলাম, তােপে পস পোথায় পয িকল পগল, চেিু ্াচন না; পস আমায় 

চেিু পলকি না। অক্ষয় ভাল পিকল, আচম তাকে িুব ভালবাচস। চথওসচিষ্টকদে সকঙ্গ চববাদ 

েেবাে আবশযে পনই। আচম যা চেিু চলচি, তাকদে োকি চগকয় সব বল না। আহািে! 

চথওসচিষ্টো আকগ একস আমাকদে পথ পচেষ্কাে েকে চদকয়কি—্ান পতা? ্ ্৫৮ হকচ্ছন 

চহন্দু আে েকণথল অলেট পব দ্ধ। ্্ এিানোে এে্ন িুব উপযুক্ত বযচক্ত। এিন চহন্দু 

চথওসচিষ্টকদে বল, তাো পযন ্্কে সমথথন েকে। এমন চে, যচদ পতামো তাৌঁকে 

সমধ্মথাবলম্বী বকল সকম্বাধ্ন েকে এবং চতচন আকমচেোয় চহন্দুধ্মথপ্রিাকেে ্নয পয 

পচেশ্রম েকেকিন, পস্নয ধ্নযবাদ চদকয় এে পত্র চলিকত পাে, তাকত তাৌঁে বুেটা দশ 

হাত হকয় উঠকব। আমো পোন সম্প্রদাকয় পযাগ পদব না, চেন্তু সেল সম্প্রদাকয়ে প্রচত 

সহানুভূচত প্রোশ েেব ও সেকলে সকঙ্গ চমকলচমকশ ো্ েেব। 

  

এটা স্মেণ পেকিা পয, আচম এিন ক্রমাগত ঘুকে পবিাচচ্ছ, সুতোং ‘৫৪১ চডয়ােবনথ 

এচভচনউ, চিোকগা’ হকচ্ছ আমাে পেন্দ্র। সবথদা ঐ চঠোনাকতই পত্র পদকব, আে ভােকত 

যা চেিু হকচ্ছ—সব িুৌঁচটনাচট আমাকে ্ানাকব আে োগক্ আমাকদে সম্বকন্ধ যা চেিু বাে 

হকচ্ছ, তাে এেটা টুেকো পযথন্ত পাঠাকত ভুকলা না। আচম চ্. চ্.-ে োি পথকে এেিাচন 

সুন্দে পত্র পপকয়চি। প্রভু এই বীেহৃদয় ও আদশথিচেত্র বালেকদে আশীবথাদ েরুন। 

বালা্ী, পসকক্রটােী এবং আমাকদে সেল বনু্ধকে আমাে ভালবাসা ্ানাকব। ো্ েে, 
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ো্ েে—সেলকে পতামাে ভালবাসাে দ্বাো ্ য় েে। আচম মহীশূকেে ো্াকে এেিানা 

পত্র চলকিচি ও েকয়েিানা িকটাগ্রাি পাচঠকয়চি। পতামাকদে োকি পয িকটা পাচঠকয়চি, 

তা চনিয়ই এতচদকন পপকয়ি। এেিানা োমনাকদে ো্াকে উপহাে চদও—তাৌঁে পভতে 

যতটা ভাব প াোকত পাে, পিষ্টা েে। পিতচিে ো্াে সকঙ্গ সবথদা পত্রবযবহাে োিকব। 

চবোকেে পিষ্টা েে। মকন পেকিা, ্ীবকনে এেমাত্র চিহ্ন হকচ্ছ গচত ও উন্ন্চত। আচম 

পতামাে চিচঠ আসকত চবলম্ব পদকি প্রায় চনোশ হকয় পকিচিলাম—এিন পদিচি, পতামাে 

আহািচেকতই এত পদেী হকয়কি। বুিকত পােি পতা, আচম ক্রমাগত ঘুেচি আে চিচঠ-

পবিাোকে ক্রমাগত নানাস্থান িুৌঁক্ তকব আমাকে বাে েেকত হয়। আেও পতামাকদে এচট 

চবকশষ েকে মকন োিকত হকব পয, সব ো্ দ্তুরেমত চনয়ম-মাচিে েেকত হকব। পয 

প্রোবগুচল সভায় পাস হকয়কি, পসগুচল ধ্মথমহাসভাে সভাপচত, চিোকগা, ডাঃ বযাকো্ 

( Dr. J. H. Barrows)-কে পাঠাকব এবং তাৌঁকে অনুকোধ্ েেকব পয, ঐ প্রোব ও পত্র পযন 

চতচন িবকেে োগক্ িাপান। 

  

ডাঃ বযাকো্কে ও ডাঃ পল পেেসকে ঐগুচল িাপাে ্নয অনুকোধ্-পত্রও পযন ঐরূপ 

সভাে প্রচতচনচধ্স্থানীয় োেও োি পথকে যায়। চবশ্ব মহাকমলাে (কডেকয়ট, চমচশগান) 

সভাপচত, পসকনটাে পামাে (Palmer)-কে পাঠাকব—চতচন আমাে প্রচত বিই সহৃদয় 

বযবহাে েকেচিকলন। চমকসস বযাগ ্চল (J. J. Bagley)-কে ওয়াচশংটন এচভচনউ, পডেকয়ট, 

এই চঠোনায় এেিানা পাঠাকব, আে তাৌঁকে অনুকোধ্ েেকব পয, পসটা পযন োগক্ প্রোশ 

েো হয় ইতযাচদ। িবকেে োগ্ প্রভৃচতকত পদওয়া পগ ণ—দ্তুরে মাচিে পাঠাকনাই হকচ্ছ 

আসল অথথা  বযাকো্ প্রভৃচত প্রচতচনচধ্েল্প বযচক্তগকণে হাত চদকয় আসা িাই, তকবই 

পসচট এেচট চনদশথনরূকপ গণয হকব। িবকেে োগক্ অমচন অমচন চেিু পবরুকল পসচট 

চনদশথনরূকপ গণয হয় না। সব পিকয় চনয়ম অনুযায়ী উপায় হকচ্ছ ডাঃ বযাকো্কে পাঠাকনা 

ও তাৌঁকে োগক্ প্রোশ েেকত অনুকোধ্ েো। আচম এসব েথা চলিচি, তাে োেণ এই 

পয, আমাে মকন হয়, পতামো অনয ্াকতে আদব-োয়দা ্ান না। যচদ েচলোতা 

পথকেও বি বি নাম চদকয়—এ েেম সব আকস, তাহকল আকমচেোনো যাকে বকল 

‘ boom’, তাই পাব (আমাে স্বপকক্ষ িুব ুল্ুে পমকি যাকব) আে যুকদ্ধে অকধ্থে ্য় হকয় 
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যাকব। তিন ইয়াচলিতকদে চবশ্বাস হকব পয, আচম চহন্দুকদে যথাথথ প্রচতচনচধ্, আে তিনই 

তাো তাকদে গাৌঁট পথকে পয়সা বাে েেকব। চস্থেভাকব পলকগ থাকো—এ পযথন্ত আমো 

অদু্ভত োযথ েকেচি। পহ বীেগণ, এচগকয় যাও, আমো চনিয় ্য়লাভ েেব। মান্দ্রা্ 

পথকে পয োগ্িানা বাে হবাে েথা হচচ্ছল, তাে চে হল? সঙ্ঘবদ্ধ হকয় সভাসচমচত 

স্থাপন েেকত থাকো, োক্ পলকগ যাও—এই এেমাত্র উপায়। চেচডকে চদকয় পলিাকত 

থাকো, তাকতই তাে পম্া্ চঠে থােকব। এ সময়টা পবশী বক্তৃতা েেবাে সুচবধ্া পনই, 

সুতোং এিন আমাকে েলম ধ্কে বকস চলিকত হকব। অবশয সবথক্ষণই আমাকে েচঠন 

োকযথ চনযুক্ত থােকত হকব, তােপে শীত ঋতু একল পলাকে যিন তাকদে বািী চিেকব, 

তিন আবাে বক্তৃতাচদ শুরু েকে এবাে সভাসচমচত স্থাপন েেকত থােব। সেলকে 

আমাে আশীবথাদ ও ভালবাসা। িুব িাকটা। সমূ্পণথ পচবত্র হও—উ সাহাচগ্ন আপচনই জ্বকল 

উঠকব। 

  

শুভাোঙ্ক্ষী 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—সেলকে আমাে ভালবাসা। আচম োকেও েিনও ভুচল না। তকব পনহাত অলস বকল 

সেলকে আলাদা আলাদা চলিকত পাচে না। প্রভু পতামাকদে সেলকে আশীবথাদ েরুন। 

  

চব 

  

পুঃ—পতামাে চেচপ্লকেকনে চঠোনা অথবা যচদ পোন সভাসচমচত স্থাপন েকে থাকো, তাে 

চঠোনা আমায় পাঠাকব। 

  

চব 

  

১০৬* 

  

[ পহল ভচগনীগণকে চলচিত] 
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পসায়াম ্স্কট্ 

২৬ ্ুলাই, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় িুেীো 

পদকিা, আমাে চিচঠগুকলা পযন চনক্কদে বাইকে না যায়। ভচগনী পমেীে এে সুন্দে পত্র 

পপকয়চি। পদিি পতা সমাক্ আচম চে েেম পবকি িকলচি। এ সব ভচগনী চ্নীে (Jeany) 

চশক্ষাে িকল। পিলা পদ িিাৌঁকপ পস ধু্েন্ধে, চমচনকট ৫০০ চহসাকব ইতেভাষা বযবহাকে 

দক্ষ, েথাে পতাকি অচদ্বতীয়, ধ্কমথে বি ধ্াে ধ্াকে না, তকব ঐ যা এেটু-আধ্টু। পস আ্ 

বািী পগল, আচম গ্রীনএোকে যাচচ্ছ। চমকসস ব্রীকডে োকি চগকয়চিলাম, চমকসস পটোান 

পসিাকন চিকলন। চমকসস পুলমযান প্রভৃচত আমাে এিানোে পহামোকিামো বনু্ধগণ 

চমকসস পটোাকনে োকি আকিন। তাৌঁকদে পস ্নয আকগে মতই। গ্রীনএোে পথকে পিেবাে 

পকথ েকয়ে চদকনে ্ নয এচনসকস্কায়াকম যাব চমকসস বযাগচলে সকঙ্গ পদিা েেবাে ্নয। 

দূে িাই, সব ভুকল যাই; সমুকি োন েেচি ডুকব ডুকব মাকিে মত—পবশ লাগকি। ‘প্রান্তে 

মাকি’  … ( ‘ dans la plaine’) ইতযাচদ চে িাইভস্ম গানচট হযাচেকয়ট আমায় 

চশচিকয়চিল; ্াহান্ন্কম যাে! এে িোসী পচণ্ডত আমাে অদু্ভত অনুবাদ শুকন পহকস 

েুচটপাচট। এইেেম েকে পতামো আমায় িোসী চশচিকয়চিকল, পবেুকিে দল। পতামো 

ডাঙায় পতালা মাকিে মত িাচব িাচ্ছ পতা? পবশ হকয়কি, গেকম ভা্া হকয় যাচ্ছ। আঃ 

এিাকন পেমন সুন্দে ঠাণ্ডা! যিন ভাচব পতামো িাে ্কন গেকম ভা্া পপািা চসদ্ধ হকয় 

যাচ্ছ, আে আচম এিাকন চে পতািা ঠাণ্ডা উপকভাগ েেচি, তিন আমাে আনন্দ শতগুণ 

পবকি যায়। আ হা হা হা। 

  

চনউ ইয়েথ প্রকদকশে পোন স্থাকন চমস চিচলপ ্কসে পাহাি হ্রদ নদী ্ঙ্গকল পঘো সুন্দে 

এেচট স্থান আকি। আে চে িাই! আচম যাচচ্ছ স্থানচটকে চহমালকয় পচেণত েকে পসিাকন 

এেচট মঠ িুলকত—চনিয়ই। ত্থন গ্থন, লাচথ িগিায় পতালপাি এই আকমচেোয় 

ধ্কমথে মতকভকদে আবকতথ আে এেচট নূতন চবকোকধ্ে সৃচষ্ট না েকে একদশ পথকে যাচচ্ছ 

না। 
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ভ্রাতঃ, আপনাে মত বচলষ্ঠ হৃদয় সহক্ পমকল না। এটা এেটা আ্ব ্ ায়গা—আমাকদে 

এই দুচনয়াটা। তকব এই পদকশ পযিাকন আচম সমূ্পণথ অপচেচিত, সামানয ‘পচেিয়পত্র’ও 

পযিাকন আমাে পনই, পসিাকন এিানোে মানুকষে োি পথকে পয পচেমাকণ সহৃদয়তা 

পপকয়চি, তাে ্নয সব ্চিকয় আচম ঈশ্বকেে োকি গভীেভাকব েৃতজ্ঞ। পশষ পযথন্ত সব 

চেিু মঙ্গলমুিী। 

  

হ্রদচটে ক্ষচণে স্মৃচত েিনও েিনও পতামাকদে মকন ্ াকগ চনিয়। দুপুকেে গেকম ভাবকব 

হ্রকদে একেবাকে নীকি তচলকয় যাচ্ছ, যতক্ষণ না পবশ চেগ্ধ পবাধ্ েে। তােপে পসই 

তলকদকশ চেগ্ধতাে মাকি িুপ েকে পকি থােকব—তন্দ্রাচ্ছন্ন্ হকয়, চেন্তু চনিাচভভূত হকব 

না—স্বে-চব্চিত অধ্থকিতন অবস্থায়। ঐ পযমন আচিকমে পনশায় হয়—অকনেটা পসই 

েেম। ভােী িম োে। তাে উপে িুব বেি-ঠাণ্ডা ্লও পিকত থাকো। মাংসকপশীকত 

এে এেবাে এমন চিল ধ্কে যাকত হাতী পযথন্ত োবু হকয় পিকব; ভগবান্ আমাকে েক্ষা 

েরুন। আে আচম ঠাণ্ডা ্কল নাবচি না। 

  

পেকহে আধু্চনোো! পতামো সেকল সুিী হও—সবথদা এই প্রাথথনা েচে। 

  

চবকবোনন্দ 

  

১০৭* 

  

[চমস পমেী ও চমস হযচেকয়ট পহলকে চলচিত] 

  

গ্রীনএোে ইন, ইচলয়ট, পমন  

৩১ ্ুলাই, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনীগণ, 

আচম অকনেচদন পতামাকদে পোন পত্রাচদ চলচিচন, চলিবােও বি চেিু চিল না। এটা 

এেটা বি সোই ও িামাে বািী; এিাকন চক্রিান সাকয়চেটোো৫৯ তাকদে সচমচতে ববঠে 
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বচসকয়কি। পয মচহলাচটে মাথায় এই ববঠকেে েল্পনাটা প্রথকম আকস, চতচন গত 

বসন্তোকল চনউ ইয়কেথ আমাকে এিাকন আসবাে ্নয চনমিণ েকেন, তাই এিাকন 

একসচি। এ ্ ায়গাচট পবশ সুন্দে ও ঠাণ্ডা, তাকত পোন সকন্দহ নাই, আে আমাে চিোকগাে 

অকনে পেুাতন বনু্ধ এিাকন েকয়কিন। চমকসস চমল ্স ্ ও চমস টোেহযাকমে েথা পতামাকদে 

স্মেণ থােকত পাকে। তাৌঁো এবং আে েতেগুচল ভিকলাে ও ভিমচহলা নদীতীকে পিালা 

্ায়গায় তাৌঁবু িাচটকয় বাস েেকিন। তাৌঁো িুব স্ফূচতথকত আকিন এবং েিনও েিনও 

তাৌঁো সেকলই সাোচদন, যাকে পতামো ববজ্ঞাচনে পপাষাে বল, তাই পকে থাকেন। 

বক্তৃতা প্রায় প্রতযহই হয়। বষ্টন পথকে চমঃ েলচভল নাকম এে্ন ভিকলাে একসকিন। 

পলাকে বকল, চতচন প্রতযহ ভাবাচবষ্ট হকয় বক্তৃতা েকে থাকেন—‘ইউচনভাসথাল েুথ’-এে 

সম্পাচদো, চযচন ‘চ্চম চম্ স্’ প্রাসাকদে উপে তলায় থােকতন—এিাকন একস বসবাস 

েেকিন। চতচন উপাসনা পচেিালনা েেকিন আে মনঃশচক্তবকল সব েেকমে বযাোম ভাল 

েেবাে চশক্ষা চদকচ্ছন—মকন হয়, এৌঁো শী্রইই অন্ধকে িকু্ষদান এবং এই ধ্েকনে নানা েমথ 

সম্পাদন েেকবন! পমাট েথা, এই সচিলনচট এে অদু্ভত েেকমে। এো সামাচ্ে 

বাৌঁধ্াবাৌঁচধ্ চনয়ম বি গ্রাহয েকে না—সমূ্পণথ স্বাধ্ীনভাকব ও পবশ আনকন্দ আকি। চমকসস 

চমল ্স্ পবশ প্রচতভাসম্পন্ন্া, অনযানয অকনে মচহলাও তদ্রূপ। … পডেকয়টবাচসনী আে 

এেচট উেচশচক্ষতা মচহলা সমুিতীে পথকে পনে মাইল দূেবতথী এেচট দ্বীকপ আমায় চনকয় 

যাকবন—আশা েচে তথায় আমাকদে পেমানকন্দ সময় োটকব। চমস আথথাে চস্মথ এিাকন 

েকয়কিন। চমস গানথচস পসায়াম ্স্কট পথকে বািী পগকিন। আচম এিান পথকে এচনকস্কায়াম 

পযকত পাচে পবাধ্ হয়। 

  

এ স্থানচট সুন্দে ও মকনােম—এিাকন োন েোে ভাচে সুচবধ্া। পোো টোেহযাম আমাে 

্নয এেচট োকনে পপাষাে েকে চদকয়কিন—আচমও চঠে হাৌঁকসে মত ্কল পনকম োন 

েকে ম্া েেচি—এমন চে ্ল-োদায় যাো বাস েকে (কযমন হাৌঁস-বযাঙ) তাকদে 

পকক্ষও পবশ উপকভাগয। 
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আে পবশী চেিু পলিবাে পাচচ্ছ না—আচম এিন এত বযে পয, মাদাে িািথকে পৃথক্ ভাকব 

পলিবাে আমাে সময় পনই। চমস হাউ-কে আমাে শ্রদ্ধা ও প্রীচত ্ানাকব। 

  

বষ্টকনে চমঃ উড্ এিাকন েকয়কিন—চতচন পতামাকদে সম্প্রদাকয়ে এে্ন প্রধ্ান পাণ্ডা। 

তকব ‘পহায়ালথপুল’ মকহাদয়াে৬০ সম্প্রদায়ভুক্ত হকত তাৌঁে চবকশষ আপচত্ত—পসই ্ নয চতচন 

দাশথচনে-োসায়চনে-কভ চতে-আধ্যাচত্মে আেও েত চে চবকশষণ চদকয় চনক্কে এে্ন 

মনঃশচক্ত-প্রভাকব আকোগযোেী বকল পচেচিত েেকত িান। োল এিাকন এেটা ভয়ানে 

িি উকঠচিল—তাকত তাৌঁবুগুকলাে উত্তমমধ্যম ‘চিচে সা’ হকয় পগকি। পয বি তাৌঁবুে নীকি 

তাৌঁকদে এইসব বক্তৃতা িলচিল, ঐ ‘চিচে সাে’ পিাকট পসচটে এত আধ্যাচত্মেতা পবকি 

উকঠচিল পয, পসচট মতথযকলাকেে দৃচষ্ট হকত সমূ্পণথ অন্তচহথত হকয়কি, আে প্রায় দুশ’ পিয়াে 

আধ্যাচত্মে ভাকব গদ্ গদ হকয় ্ চমে িাচেচদকে নৃতয আেম্ভ েকেচিল। চমল ্স্ পোম্পানীে 

চমকসস চিগ ্স ্ প্রতযহ প্রাকত এেটা েকে োস েকে থাকেন আে চমকসস চমল ্স ্ বযেসমে 

হকয় সমে ্ায়গাটায় পযন লাচিকয় পবিাকচ্ছন—ওো সেকলই িুব আনকন্দ পমকত আকি। 

আচম চবকশষতঃ পোোকে পদকি ভােী িুশী হকয়চি, গত শীত-ঋতুকত ওো চবকশষ েষ্ট 

পপকয়কি—এেটু আনন্দ েেকল ওে পকক্ষ ভালই হকব। 

  

তাৌঁবুকত ওো পয েেম স্বাধ্ীনভাকব েকয়কি, শুনকল পতামো চবচস্মত হকব। তকব এো 

সেকলই বি ভাল ও শুদ্ধাত্মা, এেটু পিয়ালী—এই যা। 

  

আচম এিাকন আগামী শচনবাে পযথন্ত আচি—সুতোং পতামো যচদ পত্র পাওয়া মাত্র ্বাব 

দাও, তকব এিান পথকে িকল যাবাে পূকবথই পপকত পাচে। এিাকন এেচট যুবে পো্ গান 

েকে—পস পপশাদাে; তাে ভাবী পত্নী ও পবাকনে সকঙ্গ এিাকন আকি; ভাবী পত্নীচট পবশ 

গাইকত পাকে, পেমা সুন্দেী। এই পসচদন োচত্রকত িাউচনে সেকল এেটা পাইন গাকিে 

তলায় শুকত চগকয়চিল—আচম পো্ প্রাকত ঐ গািতলাটায় চহন্দু ধ্েকন বকস একদে 

উপকদশ চদকয় থাচে। অবশয আচমও তাকদে সকঙ্গ পগিলাম—তােোিচিত আোকশে নীকি 

্ননী ধ্চেত্রীে পোকল শুকয় োতটা বি আনকন্দই পেকটচিল—আচম পতা এই আনকন্দে 

সবটুেু উপকভাগ েকেচি। 
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এে ব সে হািভাঙা িাটুচনে পে এই োচত্রটা পয চে আনকন্দ পেকটচিল—মাচটকত পশাওয়া, 

বকন গািতলায় বকস ধ্যান—তা পতামাকদে চে বলব! সোইকয় যাো েকয়কি তাো 

অল্পচবেে অবস্থাপন্ন্, আে তাৌঁবুে পলাকেো সুস্থ সবল শুদ্ধ অেপট নেনােী। আচম তাকদে 

সেলকে ‘চশকবাঽহং’ েেকত পশিাই, আে তাো তাই আবৃচত্ত েেকত থাকে—সেকলই চে 

সেল ও শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী! সুতোং একদে চশক্ষা চদকয় আচমও পেম আনন্দ ও 

পগ েব পবাধ্ েেচি। ভগবানকে ধ্নযবাদ পয চতচন আমাকে চনঃস্ব েকেকিন; ঈশ্বেকে 

ধ্নযবাদ পয, চতচন এই তাৌঁবুবাসীকদে দচেি েকেকিন। পশ িীন বাবুো ও পশ িীন পমকয়ো 

েকয়কিন পহাকটকল; চেন্তু তাৌঁবুবাসীকদে োয়ুগুচল পযন পলাহা চদকয় বাৌঁধ্াকনা, মন চতন-পুরু 

ইস্পাকত বতেী আে আত্মা অচগ্নময়। োল যিন মুষলধ্াকে বৃচষ্ট হচচ্ছল আে িকি সব 

উকল্ট পাকল্ট পিলচিল, তিন এই চনভথীে বীেহৃদয় বযচক্তগণ আত্মাে অনন্ত মচহমায় 

চবশ্বাস দৃঢ় পেকি িকি যাকত উচিকয় না চনকয় যায়, পস্নয তাকদে তাৌঁবুে দচি ধ্কে পেমন 

িুলচিল, তা পদিকল পতামাকদে হৃদয় প্রশে ও উন্ন্ত হত। আচম একদে ্ ুচি পদিকত ৫০ 

পক্রাশ পযকত প্র্তুরত আচি। প্রভু তাকদে আশীবথাদ েরুন। আশা েচে, পতামো পতামাকদে 

সুন্দে পিীচনবাকস পবশ আনকন্দ আি। আমাে ্নয এে মুহূতথও পভব না—আমাকে চতচন 

পদিকবনই পদিকবন, আে যচদ না পদকিন চনচিত ্ানব, আমাে যাবাে সময় হকয়কি—

আচম আনকন্দ িকল যাব। 

  

‘পহ মাধ্ব, অকনকে পতামায় অকনে চ্চনষ পদয়—আচম গেীব—আমাে আে চেিু পনই, 

পেবল এই শেীে মন ও আত্মা আকি—এইগুচল সব পতামাে পাদপকে সমপথণ েেলাম—

পহ ্ গদ ্ব্রহ্মাকণ্ডে অধ্ীশ্বে, দয়া েকে এইগুচল গ্রহণ েেকতই হকব—চনকত অস্বীোে েেকল 

িলকব না।’ আচম তাই আমাে সবথস্ব চিেোকলে ্ নয চদকয়চি। এেটা েথা—এো েতেটা 

শুষ্ক ধ্েকনে পলাে, আে সমগ্র ্ গকত িুব েম পলােই আকি, যাো শুষ্ক নয়। তাো ‘মাধ্ব’ 

অথথা  ভগবান্ পয েসস্বরূপ, তা একেবাকে পবাকি না। তাো হয় জ্ঞানিেচি অথবা 

িািিুৌঁে েকে পোগ আোম েো, পটচবকল ভূত নাবাকনা, ডাইনী-চবদযা ইতযাচদে চপিকন 

পিাকট। এ পদকশ যত পপ্রম, স্বাধ্ীনতা, পতক্ে েথা পশানা যায়, আে পোথাও তত শুচনচন, 
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চেন্তু এিানোে পলাকে এগুচল যত েম পবাকি, তত আে পোথাও নয়। এিাকন ঈশ্বকেে 

ধ্ােণা—হয় ‘সভয়ং বজ্রমুদযতং’ অথবা পোগ-আোমোেী শচক্তচবকশষ অথবা পোন প্রোে 

স্পন্দন, ইতযাচদ ইতযাচদ। প্রভু একদে মঙ্গল েরুন। এো আবাে চদনোত পতাতা পািীে 

মত ‘পপ্রম পপ্রম পপ্রম’ েকে পিৌঁিাকচ্ছ! 

  

এবাে পতামাকদে স  েল্পনা এবং শুভ চিন্তাে সামগ্রী িাচনেটা চদচচ্ছ। পতামো সুশীলা 

ও উন্ন্তহৃদয়া। একদে মত বিতনযকে ্কিে ভূচমকত পটকন না একন—্িকে বিতকনয 

পচেণত েে, অন্ততঃ প্রতযহ এেবাে েকে পসই বিতনযোক্যে—পসই অনন্ত পস ন্দযথ, 

শাচন্ত ও পচবত্রতাে োক্যে এেটু আভাস পাবাে এবং চদনোত পসই ভাবভূচমকত বাস 

েেবাে পিষ্টা েে। অস্বাভাচবে অকল চেে চেিু েিনও িুৌঁক্া না, ওগুচল পাকয়ে আঙুল 

চদকয়ও পযন স্পশথ েে না। পতামাকদে আত্মা চদবাোত্র অচবচচ্ছন্ন্ বতলধ্াোে নযায় 

পতামাকদে হৃদয়চসংহাসনবাসী পসই চপ্রয়তকমে পাদপকে চগকয় সংলগ্ন হকত থােুে, বােী 

যা চেিু অথথা  পদহ প্রভৃচত—তাকদে যা হবাে পহাে পগ। 

  

্ীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বেমাত্র, পয বন ও পস ন্দযথ নষ্ট হকয় যায়; চদবাোত্র বল, ‘তুচম আমাে 

চপতা, মাতা, স্বামী, দচয়ত, প্রভু, ঈশ্বে—আচম পতামা িািা আে চেিু িাই না, আে চেিুই 

িাই না, আে চেিুই না। তুচম আমাকত, আচম পতামাকত—আচম তুচম, তুচম আচম।’ ধ্ন িকল 

যায়, পস ন্দযথ চবলীন হকয় যায়, ্ীবন দ্রুতগচতকত িকল যায়, শচক্ত পলাপ পপকয় যায়, 

চেন্তু প্রভু চিেচদনই থাকেন—পপ্রম চিেচদনই থাকে। যচদ এই পদহযিটাকে চঠে োিকত 

পাোয় চেিু পগ েব থাকে, তকব পদকহে অসুকিে সকঙ্গ সকঙ্গ আত্মাকত অসুকিে ভাব 

আসকত না পদওয়া আেও পগ েকবে েথা। ্কিে সকঙ্গ পোন সম্পেথ না োিাই—তুচম পয 

্ি নও তাে এেমাত্র প্রমাণ। 

  

ঈশ্বকে পলকগ থাকো—পদকহ বা অনয পোথাও চে হকচ্ছ, পে গ্রাহয েকে? যিন নানা চবপদ 

দুঃি একস চবভীচষো পদিাকত থাকে, তিন বল, ‘পহ আমাে ভগবান্, পহ আমাে চপ্রয়’; 

যিন মৃতুযে ভীষণ যাতনা হকত থাকে, তিনও বল, ‘পহ আমাে ভগবান্ , পহ আমাে চপ্রয়’; 

্গকত যত েেম দুঃি চবপদ আসকত পাকে তা একলও বল, ‘পহ ভগবান্, পহ আমাে চপ্রয়, 
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তুচম এইিাকনই েকয়ি, পতামাকে আচম পদিচি, তুচম আমাে সকঙ্গ েকয়ি, পতামাকে আচম 

অনুভব েেচি। আচম পতামাে, আমায় পটকন নাও, প্রভু; আচম এই ্গকতে নই, আচম 

পতামাে—তুচম আমায় তযাগ েে না।’ হীোে িচন পিকি োৌঁিিকণ্ডে অকিষকণ পযও না। এই 

্ীবনটা এেটা মে সুকযাগ—পতামো চে এই সুকযাগ অবকহলা েকে সংসাকেে সুি িুৌঁ্কত 

যাকব? চতচন সেল আনকন্দে প্রস্রবণ—পসই পেম ব্তুরে অনুসন্ধান েে, পসই পেম ব্তুরই 

পতামাকদে ্ীবকনে লক্ষয পহাে, তা হকল চনিয়ই পসই পেম ব্তুর লাভ েেকব। সবথদা 

আমাে আশীবথাদ ্ানকব। 

  

চবকবোনন্দ 

  

১০৮* 

  

[কহল ভচগনীগণকে চলচিত] 

  

গ্রীনএোে 

১১ অগষ্ট, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনীগণ, 

এ যাব  গ্রীনএোকেই আচি। ্ায়গাচট পবশ লাগল। সেকলই িুব সহৃদয়। 

পেচনলওয়াকথথে চমকসস প্রযাট-নাম্নী চিোকগাবাচসনী মচহলা আমাে প্রচত চবকশষ আেৃষ্ট 

হকয় পাৌঁিশত ডলাে চদকত িান। আচম প্রতযািযান েকেচি। আমায় চেন্তু েথা চদকত হকয়কি 

পয, অকথথে প্রকয়া্ন হকলই তাৌঁকে ্ানাব। আশা েচে, ভগবান্ আমাকে পসরূপ অবস্থায় 

পিলকবন না। এেমাত্র তাৌঁে সহায়তাই আমাে পকক্ষ পযথাপ্ত। মাকয়ে বা পতামাকদে পোন 

পত্র আচম পাইচন; েচলোতা পথকে িকনাগ্রািচটে পপ ৌঁিাকনা সংবাদও আকসচন। 

  

আমাে চিচঠকত যচদ পীিাদায়ে পোন চেিু থাকে, আশা েচে পতামো বুিকত পােকব পয, 

পসটা পেকহে ভাব পথকেই পলিা হকয়চিল। পতামাকদে দয়াে ্নয েৃতজ্ঞতা-প্রোশ 

অনাবশযে। ভগবান্ পতামাচদগকে সুিী েরুন। তাৌঁহাে অকশষ আশীবথাদ পতামাকদে ও 
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পতামাকদে চপ্রয়্কনে উপে বচষথত পহাে। পতামাকদে পচেবােবকগথে চনেট আচম চিেঋণী। 

পতামো পতা তা ্ানই এবং অনুভব েে। আচম েথায় তা প্রোশ েেকত অক্ষম। েচববাে 

বক্তৃতা চদকত যাচচ্ছ চপ্লমাকথ েকণথল চহচগনসকনে ‘ Sympathy of Religions’-এে 

অচধ্কবশকন। পোো টোেহযাম্ গািতলায় আমাকদে দকলে িচব তুকলচিকলন, তােই এেচট 

এই সকঙ্গ পাঠাচচ্ছ। এটা চেন্তু োৌঁিা প্রচতচলচপমাত্র, আকলাকত অস্পষ্ট হকয় যাকব। এে 

পিকয় ভাল এিন চেিু পাচচ্ছ না। অনুগ্রহ েকে চমস হাউকে আমাে আন্তচেে েৃতজ্ঞতা ও 

প্রীচত ্াচনও। আমাে প্রচত তাৌঁে অকশষ দয়া। বতথমাকন আমাে পোন চেিুে প্রকয়া্ন 

পনই, প্রকয়া্ন হকল সানকন্দ ্ানাব। মকন েেচি, মাত্র দু-চদকনে ্নয এেবাে চপ্লমাথ 

পথকে চিশচেকল যাব। পসিান পথকে পতামাকদে আবাে পত্র পদব। আশা েচে—আশা েচে 

পেন, ্াচনই পতামো সুকি আি, োেণ পচবত্র সজ্জন েিনও অসুিী হয় না। অল্প পয 

েয় সপ্তাহ এিাকন থােব, আশা েচে আনকন্দই োটকব। আগামী শে োকল চনউ ইয়কেথ 

থােব। চনউ ইয়েথ িম োে ্ায়গা। পসিানোে পলাকেে পয অধ্যবসায়, অনযানয 

নগেবাচসগকণে মকধ্য তা পদিা যায় না। চমকসস পটাে পামাকেে এে চিচঠ পপকয়চি; অগষ্ট 

মাকস তাৌঁে সকঙ্গ পদিা েেবাে ্নয চলকিকিন। মচহলাচট পবশ সহৃদয়, উদাে ইতযাচদ। 

অচধ্ে আে চে? ‘বনচতে অনুশীলন সচমচত’ ে ( Ethical Culture Society) সভাপচত চনউ 

ইয়েথচনবাসী আমাে বনু্ধ ডাক্তাে প্ন ্স্ এিাকন েকয়কিন। চতচন বক্তৃতা চদকত আেম্ভ 

েকেকিন। আচম তাৌঁে বক্তৃতা শুনকত অবশয যাব। তাৌঁে সকঙ্গ আমাে মকতে িুবই ঐেয 

আকি। পতামো চিেসুিী হও। 

  

পতামাকদে চিেশুভাথথী ভ্রাতা  

চবকবোনন্দ 

  

১০৯* 

  

[চমস ইসাকবল মযাক্ চেণ্ডচলকে চলচিত] 

  

এচনকস্কায়াম্ 
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২০ অগষ্ট, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনী, 

পতামাে অতযন্ত সহৃদয় চলচপিাচন এচনস্ কোয়াকম আমাে োকি যথাসমকয় একস 

পপ ৌঁকিকি। আচম পুনোয় বযাগচলকদে সকঙ্গ আচি। তাৌঁো যথােীচত সহৃদয়। অধ্যাপে োইট 

এিাকন চিকলন না। তকব গত পেশু চতচন একসকিন এবং এেসকঙ্গ আমাকদে িুব ভাল 

োটকি। এভানটোকনে চমঃ ব্রাডচল, যাৌঁে সকঙ্গ পতামাে এভানটোকন সাক্ষা  হকয়চিল, এিাকন 

চিকলন। েকয়েচদন পবশ পন োভ্রমণ েো পগকি এবং এেচদন সন্ধযায় পন ো উচল্টকয় 

োপি ্ামা ও সবচেিু চভক্ এেকশষ। 

  

গ্রীনএোকে আমাে িম োে পেকটকি। তাৌঁো সেকলই চনষ্ঠাপোয়ণ ও সহৃদয়। িযাচন 

হাটথচল (Fanny Hartley) ও চমকসস চম্ স্ (Mrs. Mills) মকন হয় এতচদকন বািী চিকে 

চগকয়কিন। 

  

ভাবচি এিান পথকে চনউ ইয়েথ চিকে যাব, অথবা বষ্টকন চমকসস ওচল বুকলে োকিও 

পযকত পাচে। সম্ভবতঃ তুচম এ পদকশে চবিযাত পবহালা-বাদে চমঃ ওচল বুকলে েথা শুকনি। 

ইচন তাৌঁে চবধ্বা পত্নী। মচহলাচট িুবই ধ্মথশীলা। চতচন পেচম্বিক্ বাস েকেন এবং ভােত 

পথকে আনা োরুোযথময় োঠ চদকয় বতেী এেিানা সুন্দে ববঠেিানা তাৌঁে আকি। চতচন 

িান আচম পয-কোন সমকয় তাৌঁে োকি যাই এবং তাৌঁে ববঠেিানাচট বক্তৃতাে ্ নয বযবহাে 

েচে। বষ্টন অবশয সব-চেিুে ্নযই এেচট বৃহ  পক্ষত্র, চেন্তু বষ্টকনে পলাকেো পোনচেিু 

পযমন ত পেতাে সকঙ্গ গ্রহণ েকে, আবাে পতমচন ত পেতাে সকঙ্গ তযাগ েকে। অনয 

চদকে চনউ ইয়েথবাসীো এেটু চ কল হকলও যিন তাো পোন চ্চনষ ধ্কে, তিন িুব শক্ত 

েকেই ধ্কে। 

  

আমাে স্বাস্থয বোবে পবশ ভাল যাকচ্ছ এবং আশা েচে, ভচবষযকতও যাকব। আমাে সিয় 

পথকে িেি েেবাে পোন োেণ এিনও ঘকটচন, তবু আচম পবশ ভালভাকবই োটাচচ্ছ। 
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অথথেেী সেল পচেেল্পনা আচম তযাগ েকেচি, এিন শুধু্ এে-টুেকো িাদয ও মাথাে 

উপে এেটু আচ্ছাদন পপকলই সমূ্পণথ তৃপ্ত থােব এবং ো্ েকে যাব।  

  

আশােচে গ্রীমোবাকস আনন্দ উপকভাগ েেি। দয়া েকে আমাে অপচেসীম শ্রদ্ধা ও 

ভালবাসা চমস হাউ (Miss Howe) এবং চমঃ ফ্রযালিত হাউকে ্াচনও। 

  

সম্ভবতঃ পূকবথে চিচঠকত পতামাকে বলা হয়চন পয, আচম পেমন েকে গাকিে নীকি 

ঘুচমকয়চি, পথকেচি এবং ধ্মথপ্রিাে েকেচি এবং অন্ততঃ েকয়েচদকনে ্নয আে এেবাে 

স্বগথীয় পচেকবকশে মকধ্য চনক্কে পপকয়চি। 

  

িুব সম্ভবতঃ আগামী শীকত চনউ ইয়েথকেই আমাে পেন্দ্র েেব; এবং তা চস্থে েকেই 

পতামাকে ্ানাব। এ পদকশ আেও থাোে চবষকয় এিনও চেিু চস্থে েেকত পাচেচন। আচম 

এ সেল বযাপাে চস্থে েেকত পাচে না। সমকয়ে অকপক্ষায় থােব। প্রভু পতামাকদে 

সেলকে চিেোল আশীবথাদ েরুন, এই হল পতামাকদে সদা-কেহশীল ভ্রাতাে চনেন্তে 

প্রাথথনা— 

  

চবকবোনন্দ 

  

১১০* 

  

[চমস পমেী পহলকে চলচিত] 

  

এচনকস্কায়াম্ 

চমকসস বযাগচলে বাটী 

৩১ অগষ্ট, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনী, 

মান্দ্রা্ীকদে পত্রিাচন োলকেে ‘বষ্টন োন্সচক্রে্’ পকত্র প্রোচশত হকয়কি। পতামাকে এে 

েচপ পাঠাবাে ইচ্ছা আকি। চিোকগাে পোন োগক্ হয়কতা পদকি থােকব। েুে এণ্ড 
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সকন্সে অচিকস আমাে চিচঠপত্র থােকব। অন্ততঃ আগামী মঙ্গলবাে পযথন্ত এিাকন আচি, 

ঐচদন এিাকন বক্তৃতা পদব। 

  

দয়া েকে েুকেে অচিকস আমাে পত্রাচদ একসকি চেনা সন্ধান চনও এবং একল পে এিাকন 

পাচঠকয় চদও। 

  

চেিুচদন হল পতামাকদে পোন িবে পাইচন। মাদাে িািথকে োল দুিাচন িচব পাচঠকয়চি। 

আশা েচে পতামাকদে ভাল লাগকব। ভােতবকষথে চিচঠপত্রাচদে ্নয আচম চবকশষ উচদ্বগ্ন। 

সেলকে ভালবাসা। 

  

পতামাে চিেকেহশীল ভ্রাতা  

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—পতামো পোথায় আি, না ্ানায় আেও যা চেিু পাঠাবাে আকি, তা পাঠাকত পােচি 

না। 

  

চব 

99  

পত্রাবলী ১১১- ১১৪ 

১১১* 

  

যুক্তোষ্ট্র, আকমচেো 

৩১ অগষ্ট, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় আলাচসঙ্গা, 

এইমাত্র আচম ‘বষ্টন োন্সচক্রে’-এ মান্দ্রাক্ে সভাে প্রোবগুচল অবলম্বন েকে এেচট 

সম্পাদেীয় প্রবন্ধ পদিলাম। আমাে চনেট ঐ প্রোবগুচলে চেিুই পপ ৌঁিায়চন। যচদ পতামো 

ইচতপূকবথই পাচঠকয় থাকো, তকব শী্রইই পপ ৌঁিকব। চপ্রয় ব স, এ পযথন্ত পতামো অদু্ভত েমথ 
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েকেি। েিনও েিনও এেটু ঘাবকি চগকয় যা চলচি, তাকত চেিু মকন েে না। মকন েকে 

পদি, পদশ পথকে ১৫,০০০ মাইল দূকে এেলা েকয়চি—পগাৌঁিা শত্রুভাবাপন্ন্ খ্রীষ্টানকদে 

সকঙ্গ আগাকগািা লিাই েকে িলকত হকয়কি—একত েিনও েিনও এেটু ঘাবকি পযকত 

হয়। পহ বীেহৃদয় ব স, এইগুচল মকন পেকি ো্ েকে যাও। পবাধ্ হয় ভট্টািাযথ মহাশকয়ে 

োি পথকে শুকনি, চ্. চ্.-ে োি পথকে এেিাচন সুন্দে পত্র পপকয়চিলাম। এমন েকে 

চঠোনাটা চলকিচিল পয, আচম পমাকটই বুিকত পাচেচন। তাইকত তাে োকি সাক্ষা ভাকব 

্বাব চদকত পাচেচন। তকব পস যা যা পিকয়চিল, আচম সব েকেচি—আমাে িকটাগ্রািগুচল 

পাচঠকয়চি ও মহীশূকেে ো্াকে পত্র চলকিচি। আচম পিতচিে ো্াকে এেটা িকনাগ্রাি 

পাচঠকয়চি, চেন্তু তাৌঁে োি পথকে প্রাচপ্তস্বীোে-পত্র এিনও পাইচন। িবেটা চনও পতা। 

আচম েুে এণ্ড সন্স, ে যামপাটথ পো, পবাম্বাই চঠোনায় তা পাচঠকয়চি। ঐ সম্বকন্ধ সব িবে 

চ্জ্ঞাসা েকে ো্াকে এেিানা পত্র চলকিা। ৮ই ্ ুন তাচেকি পলিা ো্াে এেিানা পত্র 

পপকয়চি। যচদ ঐ তাচেকিে পে চেিু চলকি থাকেন, তা এিনও পাইচন। 

  

আমাে সম্বকন্ধ ভােকতে োগক্ যা চেিু পবকোকব পসই োগ্িানাই আমায় পাঠাকব। 

আচম োগ্টাকতই তা পিকত িাই—বুিকল? িারুিন্দ্রবাবু, চযচন আমাে প্রচত িুব সহৃদয় 

বযবহাে েকেকিন, তাৌঁে সম্বকন্ধ চবোচেত চলিকব। তাৌঁকে আমাে হৃদকয়ে ধ্নযবাদ ্ ানাকব, 

চেন্তু—(িুচপ িুচপ বলচি) দুঃকিে চবষয় তাৌঁে েথা আমাে চেিু মকন পিকি না। তুচম তাৌঁে 

সম্বকন্ধ চবোচেত চববেণ আমায় ্ানাকব চে? চথওসচিষ্টো এিন আমায় পিন্দ েেকি 

বকট, চেন্তু এিাকন তাকদে সংিযা সবথসুদ্ধ ৬৫০ ্ন মাত্র। তােপে চক্রিান সাকয়চেটোো 

আকিন, তাৌঁো সেকলই আমায় পিন্দ েকেন। তাৌঁকদে সংিযা প্রায় দশ লক্ষ হকব। আচম 

উভয় দকলে সকঙ্গই ো্ েচে বকট, চেন্তু োেও দকল পযাগ চদই না, আে ভগব েৃপায় 

উভয় দলকেই চঠে পকথ গকি তুলব, োেণ তাো েতেগুকলা আধ্া-উপলব্ধ সতয 

েপিাকচ্ছ বব পতা নয়। 

  

এই পত্র পতামাে োকি পপ ৌঁিবাে পূকবথই আশা েচে নেচসংহ টাোেচি ইতযাচদ সব পাকব। 
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আচম ‘েযাকটে’ োি পথকে এে পত্র পপলাম, চেন্তু তাে সব প্রকশ্নে উত্তে চদকত পগকল 

এেিানা বই চলিকত হয়, সুতোং পতামাে এই পকত্রে মকধ্যই তাকে আশীবথাদ ্ানাচচ্ছ, 

আে পতামায় স্মেণ েচেকয় চদকত বলচি পয, আমাকদে উভকয়ে মতামত চবচভন্ন্ হকলও 

তাকত চেিু একস যাকব না—পস এেটা চবষয় এেভাকব পদিকি, আচম না হয় আে এেভাকব 

পদিচি, এই এে চ্চনষকে চবচভন্ন্ভাকব পদিা স্বীোে েকে চনকলই পতা আমাকদে উভকয়ে 

ভাকবে এে েেম সমিয় হল। সুতোং চবশ্বাস পস যাই েরুে, তাকত চেিু একস যায় না—

ো্ েরুে। 

  

বালা্ী, চ্. চ্., চেচড, ডাক্তাে ও আমাকদে সব বনু্ধকে আমাে ভালবাসা ্ানাকব, 

আে পয-সেল স্বকদশচহবতষী মহাত্মা তাৌঁকদে পদকশে ্নয মতচবচভন্ন্তা গ্রাহয না েকে 

সাহকসে ও মহ  অন্তঃেেকণে পচেিয় চদকয়কিন, তাৌঁকদেও আমাে হৃদকয়ে অগাধ্ 

ভালবাসা ্ানাকব। 

  

এেচট পিাটিাট সচমচত প্রচতষ্ঠা েে, তাে মুিপত্রস্বরূপ এেিানা সামচয়ে পত্র বাে েে—

তুচম তাে সম্পাদে হও। োগ্টা বাে েেবাে ও ো্টা আেম্ভ েকে পদবাে ্নয িুব 

েমপকক্ষ েত িেিা পকি, চহকসব েকে আমায় ্ানাকব, আে সচমচতটাে নাম ও চঠোনা 

্ানাকব। আচম তা হকল তাে ্কনয টাো পাঠাব—শুধু্ তাই নয়, আকমচেোে আেও 

অকনেকে ধ্কে তাৌঁো যাকত বিকে পমাটা িাৌঁদা পদন, তা েেব। েচলোতায়ও ঐ েেম 

েেকত বল। আমাকে ব—ে চঠোনা পাঠাকব। পস পবশ ভাল ও মহ  পলাে। পস আমাকদে 

সকঙ্গ চমকশ পবশ সুন্দে ো্ েেকব। 

  

পতামাকে সমে চ্চনষটাে ভাে চনকত হকব, সদথাে চহসাকব নয়, পসবেভাকব—বুিকল? 

এতটুেু েতৃথকত্বে ভাব পদিাকল পলাকেে মকন ঈষথাে ভাব প্কগ উঠকব—তাকত সব মাচট 

হকয় যাকব। পয যা বকল, তাইকত সায় চদকয় যাও; পেবল পিষ্টা েে—আমাে সব বনু্ধকদে 

এেসকঙ্গ ্কিা েকে োিকত। বুিকল? আে আকে আকে ো্ েকে তাে উন্ন্চতে পিষ্টা 

েে। চ্.চ্. ও অনযানয যাকদে এিনই পো্গাে েেবাে প্রকয়া্ন পনই,  তাো এিন 

পযমন েেকি পতমচন েকে যাে অথথা  িাচেচদকে ভাব িিাে। চ্.চ্. মহীশূকে পবশ ো্ 
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েেকি। এই েেমই পতা েেকত হকব। মহীশূে োকল আমাকদে এেটা বি আডা া হকয় 

দাৌঁিাকব। 

  

আচম এিন আমাে ভাবগুচল পুেোোকে চলচপবদ্ধ েেব ভাবচি—তােপে আগামী শীকত 

সাো পদশটা ঘুকে সচমচত স্থাপন েেব। এ এেটা মে োযথকক্ষত্র, আে এিাকন যত ো্ 

হকত থােকব, ততই ইংলণ্ড এই ভাব গ্রহকণে ্ নয প্র্তুরত হকব। পহ বীেহৃদয় ব স, এতচদন 

পযথন্ত পবশ ো্ েকেি। প্রভু পতামাকদে পভতে সব শচক্ত চদকবন।  

  

আমাে হাকত এিন ৯০০০৲ টাো আকি—তাে েতেটা ভােকতে ো্ আেম্ভ েকে পদবাে 

্নয পাঠাব, আে এিাকন অকনেকে ধ্কে তাকদে চদকয় বা সচেে ও ষাণ্মাচসে বা মাচসে 

চহসাকব টাোেচি পাঠাবাে বকন্দাবে েেব। এিন তুচম সচমচতটা িুকল পিল ও োগ্টা 

পবে েকে দাও এবং আে আে আনুষচঙ্গে বা আবশযে, তাে পতািক্াি েে। এ বযাপােটা 

িুব অল্প পলাকেে পভতে পগাপন পেকিা; সকঙ্গ সকঙ্গ চেন্তু মান্দ্রাক্ এেটা মচন্দে েেবাে 

্নয মহীশূে ও অনযানয স্থান পথকে টাো পতালবাে পিষ্টা েে—তাকত এেটা পুেোলয় 

থােকব, অচিস ও ধ্মথপ্রিােেকদে অথথা  যচদ পোন সন্ন্যাসী বা ববোগী একস পকি, 

তাকদে ্নয েকয়েটা ঘে থােকব। এইরূকপ আমো ধ্ীকে ধ্ীকে োক্ অগ্রসে হব। 

  

সদা পেহাবদ্ধ 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—তুচম পতা ্ান টাো োিা—এমন চে, টাো পিাৌঁয়া পযথন্ত আমাে পকক্ষ বি মুশচেল। 

উহা আমাে পকক্ষ পব্ায় চবেচক্তেে আে ওকত মনকে বি নীিু েকে পদয়। পসই োেকণ 

োক্ে চদেটা এবং টাোেচি-সংক্রান্ত বযাপােটাে বকন্দাবে েেবাে ্ নয পতামাচদগকে 

সঙ্ঘবদ্ধ হকয় এেটা সচমচত স্থাপন েেকতই হকব। এিাকন আমাে পয-সব বনু্ধ আকিন, 

তাৌঁোই আমাে সব টাোেচিে বকন্দাবে েকে থাকেন—বুিকল? এই ভয়ানে টাোেচিে 

হাঙ্গামা পথকে পেহাই পপকল হাৌঁি পিকি বাৌঁিব। সুতোং যত শী্রই পতামো সঙ্ঘবদ্ধ হকত 

পাে এবং তুচম সম্পাদে ও পোষাধ্যক্ষ হকয় আমাে বনু্ধ ও সহায়েকদে সকঙ্গ সাক্ষা ভাকব 
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পত্রাচদ বযবহাে েেকত পাে, ততই পতামাকদে ও আমাে—উভয় পকক্ষে মঙ্গল। এইচট 

শীগচগে েকে পিকল আমাকে পলকিা। সচমচতে এেটা অসাম্প্রদাচয়ে নাম চদও—আমাে 

মকন হকচ্ছ ‘প্রবুদ্ধ ভােত’ নামটা হকল মন্দ হয় না। ঐ নামটা চদকল তাকত চহন্দুকদে মকন 

পোন আঘাত না চদকয় পব দ্ধকদেও আমাকদে চদকে আেৃষ্ট েেকব। ‘প্রবুদ্ধ’ শব্দটাে 

ধ্বচনকতই (‘প্র+বুদ্ধ’) ‘বুকদ্ধে’ অথথা  পগ তম বুকদ্ধে সকঙ্গ ‘ভােত’ ্ ুিকল চহন্দুধ্কমথে সকঙ্গ 

পব দ্ধধ্কমথে সচিলন পবািাকত পাকে। যাই পহাে, আমাকদে সেল বনু্ধকদে সকঙ্গ এ চবষকয় 

পোমশথ েে—তাৌঁো যা ভাল চবকবিনা েকেন।  

  

মকঠ আমাে গুরুভাইকদেও এইরূকপ সঙ্ঘবদ্ধ হকয় ো্েমথ েেকত বলকব, তকব 

টাোেচিে ো্ সব পতামাকেই েেকত হকব। তাৌঁো সন্ন্যাসী, তাৌঁো টাোেচি ঘাৌঁটা পিন্দ 

েেকবন না। আলাচসঙ্গা, প্কন পেকিা ভচবষযকত পতামায় অকনে বি বি ো্ েেকত 

হকব। অথবা তুচম যচদ ভাল পবাি, েতেগুচল বিকলােকে ধ্কে তাকদে ো্ী েচেকয় 

সচমচতে েমথেতথারূকপ তাকদে নাম প্রোশ েেকব। আসল ো্ েেকত হকব পতামাকে—

তাকদে নাকম অকনে ো্ হকব। পতামাে যচদ সাংসাচেে ো্েমথ িুব পবশী থাকে এবং 

তাে দরুন যচদ এ-সব েেবাে পতামাে সময় না থাকে, তকব চ্. চ্. সচমচতে এই 

ববষচয়ে চদেটাে ভাে চনে—আে আচম আশা েচে, পপট িালাবাে ্ কনয যাকত েকলক্ে 

োক্ে ওপে পতামায় চনভথে না েেকত হয়, তাে পিষ্টা েেব। তা হকল তুচম চনক্ উকপাস 

না েকে আে পচেবােকদে উকপাস না েচেকয় সবথান্তঃেেকণ এই োক্ চনযুক্ত হকত 

পােকব। োক্ লাকগা, ব স, োক্ লাকগা। োক্ে েচঠন ভাগটা অকনেটা চসকধ্ হকয় 

একসকি। এিন প্রচত ব সে ো্ গচিকয় গচিকয় িকল যাকব। আে পতামো যচদ 

পোনেেকম ো্টা িাচলকয় পযকত পাে, তাহকল আচম ভােকত চিকে পগকল োক্ে দ্রুত 

উন্ন্চত হকত থােকব। পতামো পয এতদূে েকেি, এই পভকব িুব আনন্দ েে। যিন মকন 

চনোশ ভাব আসকব, তিন পভকব পদকিা, এে বিকেে পভতে েত ো্ হকয়কি। আমো 

নগণয অবস্থা পথকে উকঠচি—এিন সমগ্র ্গ  আমাকদে চদকে আশায় পিকয় েকয়কি। শুধু্ 

ভােত নয়, সমগ্র ্গ  আমাকদে োি পথকে বি বি চ্চনষ আশা েেকি। চনকবথাধ্ 

চমশনেীো, ম— ও উেপদস্থ বযচক্তগণ পেহই সতয, পপ্রম ও অেপটতাে শচক্তকে বাধ্া 
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চদকত পােকব না। পতামাকদে চে মন মুি এে হকয়কি? পতামো চে মৃতুযভয় পযথন্ত তুচ্ছ 

েকে চনঃস্বাথথভাকব থােকত পাে? পতামাকদে হৃদকয় পপ্রম আকি পতা? যচদ এইগুচল 

পতামাকদে থাকে, তকব পতামাকদে পোন চেিুকে—এমন চে মৃতুযকে পযথন্ত ভয় েেবাে 

দেোে পনই। এচগকয় যাও, ব সগণ। সমগ্র ্ গ  জ্ঞানাকলাে িাইকি—উ সুে নয়কন তাে 

্নয আমাকদে চদকে তাচেকয় েকয়কি। পেবল ভােকতই পস জ্ঞানাকলাে আকি—ইন্দ্র্াল, 

মূে অচভনয় বা বু্রুচেকত নয়, আকি প্রেৃত ধ্কমথে মমথেথায়, উেতম আধ্যাচত্মে 

সকতযে মচহমময় উপকদকশ। ্গ কে পসই চশক্ষাে ভাগী েেবাে ্নযই প্রভু এই 

্াতটাকে নানা দুঃিদুচবথপাকেে মকধ্য চদকয়ও আ্ পযথন্ত বাৌঁচিকয় পেকিকিন। এিন সময় 

হকয়কি। পহ বীেহৃদয় যুবেগণ, পতামো চবশ্বাস েে পয, পতামো বি বি ো্ েেবাে 

্নয ্ক্মভি। েুেুকেে ‘পঘউ পঘউ’ ডাকে ভয় পপও না—এমন চে আোশ পথকে প্রবল 

বজ্রাঘাত হকলও ভয় পপও না—িািা হকয় ওঠ, ওঠ, ো্ েে। 

  

পতামাকদে 

চবকবোনন্দ 

  

১১২* 

  

[চমঃ লযাণ্ডস্ বাগথকে৬১ চলচিত]  

  

পবল চভউ পহাকটল, বষ্টন  

১৩ পসকেম্বে, ১৮৯৪ 

  

অচভন্ন্হৃদকয়ষু, 

তুচম চেিু মকন েচেও না, গুরু চহসাকব পতামাকে উপকদশ চদবাে অচধ্োে আমাে আকি 

বচলয়াই আচম প্াে েচেয়া বচলকতচি পয, তুচম চনক্ে বযবহাকেে ্নয চেিু বত্রেরাচদ 

অবশয ক্রয় েচেকব, োেণ এগুচলে অভাব একদকশ পোন ো্ েোে পকক্ষ পতামাে 

প্রচতবন্ধেস্বরূপ হইয়া দাৌঁিাইকব। এেবাে ো্ শুরু হইয়া পগকল অবশয তুচম ইচ্ছামত 

পপাষাে পচেধ্ান েচেকত পাে, তাহাকত পেহ পোন আপচত্ত েচেকব না।  
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আমাকে ধ্নযবাদ চদবাে পোন প্রকয়া্ন নাই, োেণ ইহা আমাে েতথবযমাত্র। চহন্দু আইন 

অনুসাকে চশষযই সন্ন্যাসীে উত্তোচধ্োেী, যচদ সন্ন্যাসগ্রহকণে পূকবথ তাহাে পোন পুত্রও 

্চ্মভয়া থাকে, তথাচপ পস উত্তোচধ্োেী নকহ। এ সম্বন্ধ িাৌঁচট আধ্যাচত্মে সম্বন্ধ—ইয়াচলিতে 

‘অচভভাবেচগচে’ বযবসা নকহ, বুচিকতই পাচেকতি। 

  

পতামাে সািকলযে ্নয প্রাথথনা ও আশীবথাদ েচে। ইচত 

  

পতামাকদে 

চবকবোনন্দ 

  

১১৩* 

  

[চমস পমেী পহলকে চলচিত] 

  

পহাকটল পবল চভউ 

বীেন ষ্ট্রীট, বষ্টন 

১৩ পসকেম্বে, ১৮৯৪ 

  

চপ্রয় ভচগনী, 

আ্ সোকল পতামাে প্রীচতপূণথ পত্রিাচন পপলাম। প্রায় সপ্তাহিাকনে হল এই পহাকটকল 

আচি। আেও চেিুোল বষ্টকন থােব। গাউন পতা এতগুকলা েকয়কি, পসগুচল বকয় চনকয় 

যাওয়া সহ্ নয়। এচনকস্কায়াকম যিন িুব চভক্ যাই, তিন পেকন চিল পসই ভাল োকলা 

পপাষাে—পযচট পতামাে িুব পিন্দ। মকন হয়, এচট আে নষ্ট হকচ্ছ না; আমাে চনগুথণ 

ব্রহ্মধ্যান এে চভতকেও প্রচবষ্ট হকয়কি! গ্রীমেোল িুব আনকন্দ োচটকয়ি প্কন চবকশষ িুশী 

হলাম। আচম পতা ভবঘুকেে মত ঘুকেই পবিাচচ্ছ। এবচহউ-চলচিত চতব্বতকদশীয় ভবঘুকে 

লামাকদে বণথনা সম্প্রচত পকি িুব আকমাদ পপলাম—আমাকদে সন্ন্যাসী-সম্প্রদাকয়ে যথাথথ 

চিত্র। পলিে বকলন এো অদু্ভত পলাে, িুশীমত একস হাচ্ে হয়, যাে সকঙ্গ পহাে, িায়—
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চনমচিত বা অচনমচিত। পযিাকন িুশী থােকব, পযিাকন িুশী িকল যাকব। এমন পাহাি পনই 

যা তাো আকোহণ েকেচন, এমন নদী পনই যা তাো অচতক্রম েকেচন। তাকদে অচবচদত 

পোন ্াচত পনই, অেচথত পোন ভাষা নাই। পলিকেে অচভমত, পয শচক্তবকশ গ্রহগুচল 

সদা ঘূণথায়মান তােই চেয়দংশ ভগবান্ একদে চদকয় থােকবন। আ্ এই ভবঘুকে লামাচট 

পলিবাে আগ্রহ দ্বাো আচবষ্ট হকয় পসা্া এেচট পদাোকন চগকয় পলিবাে যাবতীয় উপেেণ 

সহ পবাতাম-লাগাকনা োকঠে পিাট পদায়াত সকমত এেচট পপাটথকিাচলও চেকন একনকি। 

শুভ সলিতল্প। মকন হয়, গত মাকস ভােত হকত প্রিুে চিচঠপত্র একসকি। আমাে পদশবাচসগণ 

আমাে োক্ে এরূপ তাচেি েোয় িুব িুশী হলাম। তাো যকথষ্ট েকেকি। আে চেিু পতা 

পলিবাে পদিকত পাচচ্ছ না। অধ্যাপে োইট, তাৌঁে ত্রেরী ও পিকলকমকয়ো িুব িাচতে যত্ন 

েকেচিকলন, সবথদা পযমন েকে থাকেন। ভাষায় তাৌঁকদে প্রচত েৃতজ্ঞতা প্রোশ েেকত 

পােচি না। এ পযথন্ত সবই ভাল যাকচ্ছ। তকব এেটু চবশ্রী সচদথ হকয়চিল। এিন প্রায় পনই। 

অচনিাে ্ নয চক্রিান সাকয়ন্স অনুসেণ েকে পবশ িল পপকয়চি। পতামো সুিী হও। ইচত 

  

চিেকেহশীল ভ্রাতা 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—মাকে ্াচনও, এিন আে পোট িাই না। 

  

চব 

  

১১৪* 

  

[চমকসস ওচল বুলকে চলচিত] 

  

পহাকটল পবল চভউ 

বীেন ষ্ট্রীট, বষ্টন 

১৯ পসকেম্বে, ১৮৯৪ 
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মা সাো, 

আচম পতামাকে পমাকটই ভুকল যাইচন। তুচম চে মকন েে, আচম েিনও এতটা অেৃতজ্ঞ 

হকত পাচে? তুচম আমাকে পতামাে চঠোনা দাওচন, তবু চমস চিচলপ্ স্ লযাণ্ডসবাগথকে 

পপ্রচেত সংবাদ পথকে পতামাে িবে পাচচ্ছ। পবাধ্ হয় মান্দ্রা্ পথকে আমায় পয অচভনন্দন 

পাচঠকয়কি, তা তুচম পদকিি। আচম পতামাকে পাঠাবাে ্নয িানেতে পাঠাচচ্ছ 

লযাণ্ডসবাকগথে োকি। 

  

চহন্দু সন্তান েিনও মাকে টাো ধ্াে পদয় না, সন্তাকনে ওপে মাকয়ে সবথচবধ্ অচধ্োে 

আকি, সন্তাকনেও মাকয়ে ওপে। পসই তুচ্ছ ডলাে েচট আমাকে চিচেকয় পদবাে েথা 

বলাকত পতামাে ওপে আমাে বি োগ হকয়কি। পতামাে ধ্াে আচম পোন োকল শুধ্কত 

পােব না। 

  

এিন আচম বষ্টকনে েকয়ে ্ায়গায় বক্তৃতা চদচচ্ছ। এিন িাই এমন এেটা ্ায়গা, 

পযিাকন বকস আমাে ভাবোচশ চলচপবদ্ধ েেকত পাচে। বক্তৃতা যকথষ্ট হল, এিন আচম 

চলিকত িাই। আমাে পবাধ্ হয়, তাে ্ নয আমাকে চনউ ইয়কেথ পযকত হকব। চমকসস গাচনথস 

আমাে প্রচত বিই সদয় বযবহাে েকেচিকলন এবং চতচন সদাই আমায় সাহাযয েেকত 

ইচু্ছে। আচম মকন েেচি, তাৌঁে ওিাকন চগকয় বকস বকস বই চলিব।  

  

পতামাে সদা পেহাস্পদ 

চবকবোনন্দ 

  

পুঃ—অনুগ্রহ েকে আমায় চলিকব, গানথচসো শহকে চিকেকি, না এিনও চিশচেকল আকি। 

ইচত 

  

চব 
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