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পত্রাবলী ১১৫-১২৪ 
১১৫* 

  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

২১ সেমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

… আরে ক্রোগত এক স্থান সেমক অপর স্থামন ঘুমর সেড়াচ্ছি, েে বদা কাজ কররি, 

েক্তৃতা রদচ্ছি, ক্লাে কররি এেং সলাকমক নানা রকমে সেদান্ত রিক্ষা রদচ্ছি। 
  

আরে সয েই সলখোর েঙ্কল্প কমররিলাে, এখনও তার এক পঙ্্চ্ছক্ত রলখমত পারররন। 

েম্ভেতঃ পমর এ কাজ হামত রনমত পারে। এখামন উদার েতােলম্বীমদর েমযে আরে 

কতকগুরল পরে েনু্ধ সপময়রি, সগা োঁড়া খ্রীষ্টানমদর েমযেও কময়ক জনমক সপময়রি, 

আিা করর, িীঘ্রই ভারমত রিরে। এ সদি সতা যমেষ্ট ঘা োঁটা হল, রেমিষতঃ অরতররক্ত 

পররশ্রে আোমক দুে বল কমর সিমলমি। োযারমের েেমক্ষ রেস্তর েক্তৃতা করায় এেং 

একস্থামন রস্থরভামে না সেমক ক্রোগত তাড়াতারড় এখান সেমক সেখামন সঘারার দরুন 

এই দুে বলতা এমেমি। … েুতরাং েুঝি আরে িীঘ্রই রিররি। কতকগুরল সলামকর আরে 

খুে রিয় হময় উমেরি, আর তামদর েংখো ক্রেিই োড়মি; তারা অেিেই চাইমে, আরে 

েরাের এখামন সেমক যাই। রকন্তু আোর েমন হমি—খেমরর কাগমজ নাে সেরমনা 

এেং েে বোযারমের সভতর কাজ করার দরুন ভুময়া সলাকোনে সতা যমেষ্ট হল—আর 

সকন? আোর ও-েমের একদে ইিা সনই। 
  

… সকান সদমির অরযকাংি সলাকই কখনও সকেল েহানুভূরতেমি সলামকর উপকার 

কমর না। খ্রীষ্টানমদর সদমি কতকগুরল সলাক সয েৎকাময ব অে বেেয় কমর, অমনক 

েেময় তার সভতর সকান েতলে োমক, রকম্বা নরমকর ভময় ঐরূপ কমর োমক। 

আোমদর োঙলামদমি সযেন চরলত কোয় েমল, ‘জমুতা সেমর গরু দান।’ এখামন সেই 

রকে দানই সেিী! েে বত্র তাই। আোর আোমদর জামতর তুলনায় পাশ্চামতেরা 

অরযকতর কৃপে। আরে অন্তমরর েরহত রেশ্বাে করর সয, এরিয়াোেীরা জগমতর েকল 

জামতর সচময় সেিী দানিীল জাত, তমে তারা সয েড় গরীে। 
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কময়ক োে আরে রনউ ইয়মকব োে করোর জনে যাচ্ছি। ঐ িহরটট েেস্ত যুক্তরামষ্ট্রর 

সযন োো, হাত ও যনভাণ্ডারস্বরূপ; অেিে সোষ্টনমক ‘ব্রাহ্মমের িহর’ (রেদোচচবােহুল 

স্থান) েমল েমট। আমেররকায় হাজার হাজার সলাক রময়মি, যারা আোর িরত 

েহানুভূরত কমর োমক। … রনউ ইয়মকবর সলাকগুরলর খুে সখালা েন। সেখামন আোর 

কতকগুরল রেরিষ্ট গেেোনে েনু্ধ আমিন। সদরখ, সেখামন রক করমত পারা যায়। রকন্তু 

েতে কো েলমত রক, এই েক্তৃতা-েেেোময় আরে রদন রদন রেরক্ত হময় পড়রি। 

পাশ্চাতেমদমির সলামকর পমক্ষ যমে বর উচ্চাদি ব েুঝমত এখনও েহুরদন লাগমে। টাকাই 

হল এমদর েে বস্ব। যরদ সকান যমে ব টাকা হয়, সরাগ সেমর যায়, রূপ হয়, দীঘ ব 

জীেনলামভর আিা হয়, তমেই েকমল সেই যমে বর রদমক ঝুোঁ কমে, নতুো নয়। … 

োলাজী, চ্ছজ. চ্ছজ এেং আোমদর েনু্ধেমগ বর েকলমক আোর আন্তররক ভালোো 

জানামে। 
  

সতাোমদর িরত রচরমিেেম্পন্ন 

রেমেকানন্দ 

  

১১৬* 

  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

২১ সেমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় রকরি, 

সতাোর এত িীঘ্র েংোরতোমগর েংকল্প শুমন আরে েড়ই দুঃরখত হলাে। িল পাকমল 

আপরন গাি সেমক পমড় যায়; অতএে েেময়র অমপক্ষা কর; তাড়াতারড় কমরা না। 

রেমিষ, সকান আহাম্মরক কাজ কমর অপরমক কষ্ট সদোর অরযকার কারও সনই। েেুর 

কর, ধযয ব যমর োক, েেময় েে টেক হময় যামে। 
  

োলাজী, চ্ছজ. চ্ছজ. ও আোমদর অপর েকল েনু্ধমক আোর রেমিষ ভালোো জানামে। 

তুরেও অনন্তকামলর জনে আোর ভালোো জানমে। 
  

আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 
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১১৭* 

  

[েমের েকলমক লক্ষে কররয়া স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

২৫ সেমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোমদর কময়কখানা পত্র পাইলাে। িিী িভৃরত সয যূেমক্ষত্র োচামচ্চ, এমত আরে 

েড়ই খুিী। যূেমক্ষত্র োচামত হমে, এর কে চলমে না। কুি পমরায়া সনই। দুরনয়ােয় 

যূেমক্ষত্র সোমচ যামে, ‘োহ গুরুকা িমত!’ আমর দাদা ‘সশ্রয়াংরে েহুরেঘ্নারন’ (ভাল 

কামজ অমনক রেঘ্ন হয়), ঐ রেমঘ্নর গুোঁ মতায় েড়মলাক ধতরী হময় যায়। চারু সক, এখন 

েুঝমত সপমররি; তামক আরে সিমলোনুষ সদমখ এমেরি রকনা, তাই োওমর উেমত 

পারররন। তামক আোর অমনক আিীে বাদ। েরল সোহন, রেিনরী-রিিনরীর কে ব রক এ 

যাক্কা োেলায়? এখন রেিনরীর ঘমর োঘ সেোঁরযময়মি। এখানকার রদগ্্গজ রদগ্্গজ 

পাদ্রীমত সের সচষ্টা-সেষ্টা করমল—এ রগররমগােয বন টলাোর সযা রক। সোগল পাোন হদ্দ 

হল, এখন রক তা োঁতীর কে ব িারে ব পড়া? ও েে চলমে না ভায়া, রকিু রচন্তা কমরা না। 

েকল কামজই একদল োহো সদমে, আর একদল দুষেনাই করমে। আপনার কায ব 

কমর চমল যাও—কারুর কোর জোে সদোর আেিেক রক? ‘েতেমেে জয়সত নানতৃং, 

েমতেননে পন্থা রেতমতা সদেযানঃ।’১গুরুিেন্নোেুমক এক পত্র রলরখমতরি। টাকার 

ভােনা নাই, সোহন। েে হমে যীমর যীমর। 
  

এ সদমি গরেীর রদমন েকমল দররয়ার রকনারায় যায়—আরেও রগময়রিলাে, অেিে 

পমরর স্কমন্ধ। এমদর সনৌকা আর জাহাজ চালাোর েড়ই োরতক। ইয়াট েমল সিাট সিাট 

জাহাজ সিমল-েুমড়া যার পয়ো আমি, তারই একটা আমি। তাইমত পাল তুমল দররয়ায় 

যায় আর ঘমর আমে, খায় দায়—নামচ সকা োঁমদ—গান োজনা সতা রদোরাত্র। রপয়ামনার 

জ্বালায় ঘমর রতষ্ঠাোর সযা নাই। 
  

ঐ সয G. W. Hale (সহল)-এর টেকানায় রচটে দাও, তামদর কো রকিু েরল। সহল আর 

তার স্ত্রী, েুমড়া-েুড়ী। আর দুই সেময়, দুই ভাইচ্ছঝ, এক সিমল। সিমল সরাজগার করমত 
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সদােরা জায়গায় োমক। সেময়রা ঘমর োমক। এমদর সদমি সেময়র েম্বমন্ধই েম্বন্ধ। 

সিমল সে কমর পর হময় যায়—সেময়র স্বােী ঘন ঘন স্ত্রীর োমপর োড়ী যায়। এরা েমল— 

  

‘Son is son till he gets a wife 

The daughter is daughter all her life.’২ 

  

চারজমনই যুেতী—সে ো কমররন। সে হওয়া এমদমি েড়ই হাঙ্গাে। িেে েমনর েত 

ের চাই। রিতীয় পয়ো চাই। সিা োঁড়া সেটারা ইয়াররক রদমত েড়ই েজেুত—যরা সদোর 

সেলা পগার পার। িুোঁড়ীরা সনমচ কুোঁ মদ একটা স্বােী সযাগাড় কমর, সিা োঁড়া সেটারা িাোঁমদ 

পা রদমত েড়ই নারাজ। এই রকে করমত করমত একটা ‘লভ্’ হময় পমড়—তখন োরদ 

হয়। এই হল োযারে—তমে সহমলর সেময়রা রূপেী, েড়োনমষর চ্ছঝ, ইউরনভারে বটট 

‘গাল ব’ (রেশ্বরেদোলময়র িাত্রী)—নাচমত গাইমত রপয়ামনা োজামত অরিতীয়া—অমনক 

সিা োঁড়া সিোঁ  সিোঁ  কমর—তামদর েড় পেন্দয় আমে না। তারা সোয হয় সে ো করমে না—

তার উপর আোর েংস্রমে সঘার ধেরররগে উপরস্থত। তারা এখন ব্রহ্মরচন্তায় েেস্ত। 
  

সেরী আর হোররময়ট হল সেময়, আর এক হোররময়ট আর ইোমেল হল ভাইচ্ছঝ। সেময় 

দুইটটর চুল সোনালী অে বাৎ [তারা] ব্লণ্ড, আর ভাইচ্ছঝ দুটট brunette [ব্রামনট] অে বাৎ 

কামলা চুল। জমুতা সেলাই সেমক চণ্ডীপাে—এরা েে জামন। ভাইচ্ছঝমদর তত পয়ো 

সনই—তারা একটা Kindergarten School (রকণ্ডারগামটবন সু্কল) কমর, সেময়রা রকিু 

সরাজগার কমর না। এমদর সদমির অমনক সেময় সরাজগার কমর। সকউ কারুর উপর 

রনভবর কমর না। সক্রাড়পরতর সিমলও সরাজগার কমর, তমে সে কমর, আর আপনার 

োড়ী ভাড়া কমর োমক। সেময়রা আোমক দাদা েমল, আরে তামদর োমক ো েরল। 

আোর োলপত্র েে তামদর োড়ীমত—আরে সযখামনই সকন যাই না। তারা েে টেকানা 

কমর। এমদমির সিমলরা সিাটমেলা সেমকই সরাজগার করমত যায়, আর সেময়রা 

ইউরনভারে বটটমত সলখাপড়া সিমখ—তাইমত কমর একটা েভায় সদখমে সয 90 per 

cent. (িতকরা ৯০ জন) সেময়। সিা োঁড়ারা তামদর কামি কলমকও পায় না। 
  

এমদমি ভূতুমড় অমনক। রেরিয়ে (Medium) হল সয ভূত আমন। রেরিয়ে একটা 

পদবার আড়ামল যায়, আর পদবার সভতর সেমক ভূত সেরুমত আরম্ভ কমর—েড় সিাট, 

হর-রমঙর। আরে সগাটাকতক সদখলাে েমট, রকন্তু েকোচ্ছজ েমলই সোয হল। আর 
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সগাটাকতক সদমখ তমে টেক রেদ্ধান্ত করে। ভূতুমড়রা অমনমক আোমক শ্রদ্ধাভচ্ছক্ত 

কমর। 
  

সদােরা হমিন চ্ছক্রচ্ছশ্চয়ান োয়ান্স—এরাই হমচ্চ আজকালকার েড় দল—েে ব ঘমট। 

েড়ই িড়ামি—সগা োঁড়া সেটামদর েুমক সিল রেোঁযমি। এরা হমচ্চ সেদান্তী অে বাৎ 

সগাটাকতক অনিতোমদর েত সযাগাড় কমর তামক োইমেমলর েমযে েুরকময়মি আর 

‘সোঽহং সোঽহং’ েমল সরাগ ভাল কমর সদয়—েমনর সজামর। এরা েকমলই আোমক 

েড় খারতর কমর। 
  

আজকাল সগা োঁড়া সেটামদর ত্রারহ-ত্রারহ এমদমি। Devil worship৩ আর েড় একখানা 

চলমি না। আোমক সেটারা যমের েত সদমখ। েমল, সকাো সেমক এ সেটা এল, রাচ্ছজের 

সেময়-েদ্দ ওর রপিু রপিু সিমর—সগা োঁড়ারের জড় োরোর সযাগামড় আমি। আগুন 

যমর সগমি োো! গুরুর কৃপায় সয আগুন যমর সগমি, তা রনেোর নয়। কামল সগা োঁড়ামদর 

দে রনকমল যামে। রক োঘ ঘমর েুরকময়মিন, তা োিাযমনরা সটর পামিন। 

রেওেরিষ্টমদর সজার েড় একটা নাই। তমে তারাও সগা োঁড়ামদর খুে রপিু সলমগ আমি। 
  

এই চ্ছক্রচ্ছশ্চয়ান োয়ান্স টেক আোমদর কতবাভজা। েল ‘সরাগ সনই’—েে্, ভাল হময় 

সগল, আর েল্ ‘সোঽহং’, েে্—িুটট, চমর খাওমগ। সদি সঘার materialist (জড়োদী)। 

এই চ্ছক্রচ্ছশ্চয়ান সদমির সলাক—েোমো ভাল কর, আজগুরে কর; পয়োর রাস্তা হয়, 

তমে যে ব োমন—অনে রকিু েড় সোমঝ না। তমে সকউ সকউ সেি আমি। যত সেটা দুষু্ট 

েজ্জাত, েক-সজামচ্চার রেিনরীরা তামদর ঘাড় ভামঙ আর তামদর পাপ সোচন কমর। 

… এরা আোমত এক নূতন সিৌমলর োনুষ সদমখমি। সগা োঁড়া সেটামদর পয বন্ত আমক্কল 

গুড়ুে হময় সগমি, আর এখন েকমল েড়ই ভচ্ছক্ত করমি—োো ব্রহ্মচময বর সচময় রক 

আর েল আমি? 

  

আরে এখন োন্দ্রাজীমদর Address (অরভনন্দন), যা এখানকার েে কাগমজ সিমপ 

যূেমক্ষত্র সোমচ রগময়রিল, তারই জোে রলখমত েেস্ত। যরদ েস্তা হয় সতা িারপময় 

পাোে, যরদ োগরগ হয় সতা type-writing (টাইপ) কমর পাটেময় সদে। সতাোমদরও এক 

করপ পাোে—‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরমর’ িারপময় রদও। 
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এমদমির অরেোরহত সেময়রা েড়ই ভাল, তারা ভয় ির কমর। … এরা হল রেমরাচমনর 

জাত। িরীর হল এমদর যে ব, তাই োজা, তাই ঘষা—তাই রনময় আমি। নখ কাটোর 

হাজার যন্ত্র, চুল কাটোর দি হাজার, আর কাপড়-সপাষাক গন্ধ-েেলার টেক-টেকানা 

রক! … এরা ভাল োনুষ, দয়াোন্ েতেোদী। েে ভাল, রকন্তু ঐ সয ‘সভাগ’, ঐ ওমদর 

ভগোন্—টাকার নদী, রূমপর তরঙ্গ, রেদোর সেউ, রেলামের িড়ািরড়। 
  

কাঙ্ক্ষন্তঃ কে বোং রেচ্ছদ্ধং যজন্ত ইহ সদেতাঃ। 

রক্ষিং রহ োনুমষ সলামক রেচ্ছদ্ধভবেরত কে বজা॥—গীতা, ৪।১২ 

  

অদ্ভুত সতজ আর েমলর রেকাি—রক সজার, রক কায বকুিলতা, রক ওজরস্বতা! হাতীর 

েত সঘাড়া—েড় েড় োড়ীর েত গাড়ী সটমন রনময় যামি। এইখান সেমকই শুরু ঐ 

সিৌল েে। েহািচ্ছক্তর রেকাি—এরা োোচারী। তারই রেচ্ছদ্ধ এখামন, আর রক! যাক—

এমদর সেময় সদমখ আোর আমক্কল গুড়ুে োো! আোমক সযন োিাটটর েত ঘামট-

োমে সদাকান-হামট রনময় যায়। েে কাজ কমর—আরে তার রেরকও করমত পারররন। 

এরা রূমপ লক্ষ্মী, গুমে েরস্বতী, আরে এমদর পুরষেপুত্তুর, এরা োক্ষাৎ জগদম্বা; োো! 

এমদর পূজা করমল েে বরেচ্ছদ্ধ লাভ হয়। আমর রাে েল, আেরা রক োনুমষর েমযে? এই 

রকে ো জগদম্বা যরদ ১০০০ আোমদর সদমি ধতরী কমর েরমত পারর, তমে রনচ্ছশ্চত 

হময় েরে। তমে সতামদর সদমির সলাক োনুমষর েমযে হমে। সতামদর পুরুষগুমলা 

এমদর সেময়মদর কামি সঘোঁষোর যুরগে নয়—সতামদর সেময়মদর কোই ো রক! হমর হমর, 

আমর োো, রক েহাপাপী! ১০ েৎেমরর সেময়র ের যুরগময় সদয়। সহ িভু, সহ িভু! 

রকেরযকরেরত— 

  

আরে এমদর এই আশ্চরয ব সেময় সদরখ। এরক ো জগদম্বার কৃপা! এরক সেময় সর োো! 

েদ্দগুমলামক সকামে সেমল সদোর সযাগাড় কমরমি। েদ্দগুমলা হােুিুেু সখময় যামি। 

ো সতারই কৃপা। সগালাপ-ো যা কমরমি, তামত আরে েড়ই খুিী। সগালাপ-ো ো সগৌর-

ো তামদর েন্ত্র রদময় রদক্ না সকন? সেময়-পুরুমষর সভদটার জড় সেমর তমে িাড়ে। 

আত্মামত রক রলঙ্গমভদ আমি নারক? দূর কর সেময় আর েদ্দ, েে আত্মা। 

িরীরারভোন সিমড় দা োঁড়া। েমলা ‘অচ্ছস্ত অচ্ছস্ত’; ‘নাচ্ছস্ত নাচ্ছস্ত’ কমর সদিটা সগল! সোঽহং 

সোঽহং রিমোঽহং। রক উৎপাত! িমতেক আত্মামত অনন্ত িচ্ছক্ত আমি; ওমর 

হতভাগাগুমলা, সনই সনই েমল রক কুকুর সেড়াল হময় যারে নারক? রকমের সনই? কার 

সনই? রিমোঽহং রিমোঽহং। সনই সনই শুনমল আোর োোয় সযন েজ্র োমর। রাে রাে, 
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গরু তাড়ামত তাড়ামত জন্ম সগল! ঐ সয িুোঁ মচারগরর, ‘দীনাহীনা’ ভাে—ও হল েোরাে। 

ও রক দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার! ন রলঙ্গং যে বকারেং, েেতা েে বভূমতষু এতন্মুক্তেে 

লক্ষেে্। অচ্ছস্ত অচ্ছস্ত অচ্ছস্ত, সোঽহং, সোঽহং রচদানন্দরূপঃ রিমোঽহং রিমোঽহং। 

‘রনগ বিরত জগজ্জালাৎ রপঞ্জরারদে সকিরী’৪। িুোঁ মচারগরর কররে সতা রচরকাল পমড় 

োকমত হমে। ‘নায়োত্মা েলহীমনন লভেঃ’৫। িিী, তুই রকিু েমন কররে না—আরে 

েেময় েেময় nervous (দুে বল) হময় পরড়, দ-ুকো েমল রদই। আোয় জারনে সতা? তুই 

সয সগা োঁড়ারেমত নাই, তামত আরে েড়ই খুিী। Avalanche৬ এর েত দুরনয়ার উপর 

পড়—দুরনয়া সিমট যাক চড় চড় কমর, হর হর েহামদে। ‘উদ্ধমরদাত্মনাত্মানে্’ 

(আপরনই আপনামক উদ্ধার করমে)। 
  

রােদয়ালোেু আোমক এক পত্র সলমখন, আর তুলেীরামের এক পত্র পাইয়ারি। 

পরলটটকোল রেষয় সতােরা সকউ িুোঁ ময়া না, এেং তুলেীরােোেু সযন পরলটটকোল পত্র 

না সলমখ। এখন পােরলক েোন, অনে বক িত্রু োড়াোর দরকার নাই। তমে যরদ 

পুরলি-িুরলি সপিমন লামগ সতামদর—‘দা োঁরড়ময় জান সদ’। ওমর োপ, এেন রদন রক 

হমে সয, পমরাপকারায় জান যামে? ওমর হতভাগারা, এ দুরনয়া সিমলমখলা নয়—েড় 

সলাক তা োঁরা, যা োঁরা আপনার েুমকর রক্ত রদময় রাস্তা ধতরী কমরন। এই হময় আেমি 

রচরকাল। একজন আপনার িরীর রদময় সেতু োনায়, আর হাজার সলাক তার উপর 

রদময় নদী পার হয়। এেেস্তু, এেেস্তু, রিমোঽহং, রিমোঽহং (এইরূপই হউক, আরেই 

রিে)। রােদয়ালোেুর কোেত ১০০ িমটাগ্রাি পাটেময় সদে। রতরন সেচমত চান। টাকা 

আোমক পাোমত হমে না, েমে রদমত েমলা। আোর এখামন সের টাকা আমি, সকান 

অভাে নাই—ইওমরাপ সেড়াোর আর পুোঁরেপত্র িাপাোর জনে। এ রচটে িাোঁে কররে 

না। 
  

আিীে বাদক 

নমরন্্দর 

  

এইোর কাজ টেক চলমে, আরে সদখমত পাচ্ছি। Nothing succeeds as success 

(কৃতকায বতা সয োিলে এমন সদয়, আর রকিু তা পামর না)। েরল িিী, তুরে ঘর 

জাগাও—এই সতাোর কাজ। … কালী সহাক business manager (রেষয়কাময বর 

পররচালক)। ো-োকুরােীর জনে একটা জায়গা খাড়া করমত পারমল তখন আরে 

অমনকটা রনচ্ছশ্চরন্ত। েুঝমত পাররে? দুই রতন হাজার টাকার েত একটা জায়গা সদখ। 
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জায়গাটা েড় চাই। আপাততঃ সেমট ঘর, কামল তার উপর অট্টারলকা খাড়া হময় যামে। 

যত িীঘ্র পার জায়গা সদখ। আোমক রচটে রলখমে। কালীকৃষ্ণোেুমক চ্ছজজ্ঞাো করমে, 

রক রকে কমর টাকা পাোমত হয়—Cook-এর িারা রক িকামর। যত িীঘ্র পার ঐ 

কাজটা হওয়া চাই। ঐটট হমল েে্, আমদ্দক হা োঁপ িারড়। জায়গাটা েড় চাই, তারপর 

সদখা যামে। আোমদর জনে রচন্তা নাই, যীমর যীমর েে হমে। করলকাতার যত কামি হয় 

ততই ভাল। একোর জায়গা হমল ো-োকুরােীমক centre (সকন্দ্র) কমর সগৌর-ো, 

সগালাপ-ো একটা সেমিাল হুজকু োরচময় রদক্। োন্দ্রামজ হুজকু খুে সেমচমি, ভাল 

কো েমট। 
  

সতাোমদর একটা রকনা কাগজ িাপাোর কো রিল, তার রক খের? েকমলর েমঙ্গ 

রেিমত হমে, কাউমক চটামত হমে না। All the powers of good against all the 

powers of evil৭—এই হমি কো। রেজয়োেুমক খারতর-যত্ন যমোরচত করমে। Do 

not insist upon everybody’s believing in our Guru.৮ 

  

আরে সগালাপ-োমক একটা আলাদা পত্র রলখরি, সপৌৌঁমি রদও। এখন তরলময় েুঝ—

িিী ঘর সিমড় সযমত পারমে না; কালী রেষয়কায ব সদখমে আর রচটেপত্র রলখমে। হয় 

োরদা, নয় িরৎ, নয় কালী—এমদর েকমল এমকোমর োইমর না যায়—একজন সযন 

েমে োমক। তারপর যারা োইমর যামে, তারা সয-েকল সলাক আোমদর েমঙ্গ 

sympathy (েহানুভূরত) করমে, তামদর েমঙ্গ েমের সযন সযাগ কমর সদয়। কালী 

তামদর েমঙ্গ correspondence (পত্রেেেহার) রাখমে। একটা খেমরর কাগজ 

সতাোমদর edit (েম্পাদন) করমত হমে, আমদ্দক োঙলা, আমদ্দক রহন্দী—পার সতা 

আর একটা ইংমরজীমত। পৃরেেী ঘুমর সেড়াি—খেমরর কাগমজর subscriber 

(গ্রাহক) েংগ্রহ করমত ক-রদন লামগ? যারা োরহমর আমি, subscriber (গ্রাহক) 

সযাগাড় করুক। গুপ্ত৯—রহন্দী রদকটা রলখুক, ো অমনক রহন্দী রলখোর সলাক পাওয়া 

যামে। রেমি ঘুমর সেড়ামল চলমে না। সয সযখামন যামে, সেইখামনই একটা permanent 

(স্থায়ী) সটাল পাতমত হমে। তমে সলাক change (পররেরতবত) হমত োকমে। আরে একটা 

পুোঁরে রলখরি—এটা সিষ হমলই এক সদৌমড় ঘর আর রক! আর আরে েড় nervous 

(দুে বল) হময় পমড়রি—রকিুরদন চুপ কমর োকার েড় দরকার। োন্দ্রাজীমদর েমঙ্গ 

েে বদা correspondence (পত্রেেেহার) রাখমে ও জায়গায় জায়গায় সটাল সখালোর 

সচষ্টা করমে। োকী েুচ্ছদ্ধ রতরন রদমেন। েে বদা েমন সরমখা সয, পরেহংেমদে জগমতর 
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কলোমের জনে এমেরিমলন—নামের ো োমনর জনে নয়। রতরন যা সিখামত 

এমেরিমলন, তাই িড়াও। তা োঁর নামের দরকার সনই—তা োঁর নাে আপনা হমত হমে। 

‘আোর গুরুজীমক োনমতই হমে’ েলমলই দল ো োঁযমে, আর েে িাোঁে হময় যামে—

োেযান! েকলমকই রেটষ্ট েচন—চটমল েে কাজ পণ্ড হয়। সয যা েমল েলুক, 

আপনার সগা োঁময় চমল যাও—দুরনয়া সতাোর পাময়র তলায় আেমে, ভােনা সনই। েমল—

এমক রেশ্বাে কর, ওমক রেশ্বাে কর; েরল, িেমে আপনামক রেশ্বাে কর রদরক। Have 

faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out১০—েল্, 

আরে েে করমত পারর। ‘সনই সনই েলমল োমপর রেষ সনই হময় যায়।’ খেরদার, No 

‘সনই সনই’ (সনই সনই নয়); েল্—‘হা োঁ হা োঁ,’ ‘সোঽহং সোঽহং’। 
  

রকন্নাে সরারদরষ েমখ ত্বরয় েে বিচ্ছক্তঃ 

আেন্ত্রয়স্ব ভগেন্ ভগদং স্বরূপে্। 

ধত্রমলাকেমেতদরখলং তে পাদেূমল 

আনত্মে রহ িভেমত ন জড়ঃ কদারচৎ॥১১ 

  

েহা হুঙ্কামরর েরহত কায ব আরম্ভ কমর দাও। ভয় রক? কার োযে োযা সদয়? 

কুে বস্তারকচে বেং চ্ছত্রভুেনেুৎপাটয়ামো েলাৎ। রকং সভা ন রেজানােেম্মান্—

রােকৃষ্ণদাো েয়ে্।১২ ির? কার ির? কামদর ির? 

  

ক্ষীোঃ স্ম দীনাঃ েকরুো জল্পরন্ত েূঢ়া জনাঃ 

নাচ্ছস্তকেরিদন্তু অহহ সদহাত্মোদাতুরাঃ। 

িাপ্তাঃ স্ম েীরা গতভয়া অভয়ং িরতষ্ঠাং যদা 

আচ্ছস্তকেরিদন্তু রচনুেঃ রােকৃষ্ণদাো েয়ে্॥ 

  

পীত্বা পীত্বা পরেপীযূষং েীতেংোররাগাঃ 

রহত্বা রহত্বা েকলকলহিারপেীং স্বাে বরেচ্ছদ্ধে্। 

যোত্বা যোত্বা শ্রীগুরুচরেং েে বকলোেরূপং 

নত্বা নত্বা েকলভেনং পাতুোেন্ত্রয়ােঃ॥ 

িাপ্তং যনি ত্বনারদরনযনং সেমদাদরযং েরেত্বা 

দত্তং যেে িকরমে হররহর ব্রহ্মারদমদনেে বলে্। 
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পূে বং যত্তু িােোনরমভৌেনারায়োনাং 

রােকৃষ্ণস্তনুং যমত্ত তৎপূে বপাত্ররেদং সভাঃ॥১৩ 

  

ইংমরজী সলখাপড়া-জানা young men (যুেক)-সদর রভতর কায ব করমত হমে। 

‘তোমগননমক অেৃতত্বোনশুঃ’ (তোমগর িারাই অমনমক অেৃতত্ব লাভ কররয়ামিন)। 

তোগ, তোগ—এইটট খুে িচার করা চাই। তোগী না হমল সতজ হমে না। কায ব আরম্ভ 

কমর দাও। সতােরা যরদ একোর সগা োঁ ভমর কায ব আরম্ভ কমর দাও, তা হমল আরে সোয 

হয় রকিুরদন রেরাে লাভ করমত পারর। তার জনেই সোয হয় সকাোও েেমত পারতুে 

না—এত হাঙ্গাে করমত হমে না রক? োন্দ্রাজ সেমক আজ অমনক খের এল। 

োন্দ্রাজীরা সতালপাড়টা করমি ভাল। োন্দ্রামজর রেটটং-এর খের েে ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর’ 

(Indian Mirror)-এ িারপময় রদও। আর রক অরযক রলরখে? েে খের আোমক খুোঁটট-

নাটট পাোমে। ইরত 

  

োেুরাে, সযামগন অত ভুগমি সকন?—‘দীনাহীনা’ ভামের জ্বালায়। েোমো-িোমো েে 

সঝমড় সিমল রদমত েল—এক ঘণ্টার েমযে েে েোমো-িোমো সেমর যামে। আত্মামত 

রক েোমো যমর না রক? িুট! ঘণ্টাভর েমে ভােমত েল—‘আরে আত্মা—আোমত 

আোর সরাগ রক?’ েে চমল যামে। সতােরা েকমল ভাে—‘আেরা অনন্ত েলিালী 

আত্মা’; সদখ রদরক রক েল সেমরায়। ‘দীনহীনা!’ রকমের ‘দীনহীনা’? আরে ব্রহ্মেয়ীর 

সেটা! রকমের সরাগ, রকমের ভয়, রকমের অভাে? ‘দীনহীনা’ ভােমক কুমলার োতাে 

রদময় রেমদয় কর রদরক। েে েঙ্গল হমে। No negative, all positive, affirmative—I 

am, God is and everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, 

whatever I want.১৪আমর, এরা সেিগুমলা আোর কো েুঝমত লাগল, আর সতােরা 

েমে েমে ‘দীনাহীনা’ েোমোয় সভামগা? কার েোমো—রকমের সরাগ? সঝমড় সিমল সদ! 

েমল, ‘আরে রক সতাোর েত সোকা?’ আত্মায় আত্মায় রক সভদ আমি? গুরলমখার জল 

িুোঁ মত েড় ভয় পায়। ‘দীনহীনা’ রক এইরে সতইরে—সনই োঙ্গতা ‘দীনাক্ষীো’! ‘েীয বেরে 

েীয বং, েলেরে েলে, ওমজাঽরে ওজঃ, েমহাঽরে েমহা েরয় সযরহ’।১৫ সরাজ 

োকুরপূজার েেয় সয আেন িরতষ্ঠা—আত্মানে্ অচ্ছিদ্রং ভােময়ৎ (আত্মামক 

অচ্ছিদ্র ভােনা কররমে)—ওর োমন রক? েল—আোর সভতর েে আমি, ইিা হমল 

সেরুমে। তুরে রনমজর েমন েমন েল, োেুরাে সযামগন আত্মা—তারা পূে ব, তামদর 
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আোর সরাগ রক? েল ঘণ্টাখামনক দুচার রদন। েে সরাগ োলাই দূর হময় যামে। 

রকেরযকরেরত— 

  

নমরন্্দর 

  

১১৮* 

  

[রেমেে ওরল েুলমক রলরখত] 
  

সহামটল সেল রভউ, ইওমরাপীয়ান প্ল্োন 

েীকন ষ্ট্রীট, সোষ্টন 

২৬ সেমেম্বর ১৮৯৪ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আরে আপনার কৃপারলরপ দুইখারনই সপময়রি। আোমক িরনোমর সেলমরাজ রিমর 

রগময় সোেোর পয বন্ত সেখামন োকমত হমে। েঙ্গলোর আপনার ওখামন যাে। রকন্তু 

টেক সকান্ জায়গাটায় আপনার োড়ী আরে ভুমল সগরি; আপরন অনুগ্রহ কমর যরদ 

আোয় সলমখন। আোর িরত অনুগ্রমহর জনে আপনামক কৃতজ্ঞতা িকাি করোর 

ভাষা খুোঁমজ পাচ্ছি না—কারে, আপরন যা রদমত সচময়মিন, টেক সেই চ্ছজরনষটাই আরে 

খুোঁজরিলাে—সলখোর জনে একটা রনজবন জায়গা। অেিে আপরন দয়া কমর যতটা 

জায়গা আোর জনে রদমত সচময়মিন, তার সচময় কে জায়গামতই আোর চমল যামে। 

আরে সযখামন হয় গুরড়েুরড় সেমর পমড় আরামে োকমত পারে। 
  

আপনার েদা রেশ্বে্ত 

রেমেকানন্দ 

  

১১৯* 

  

[ইোমেল েোক্্রকণ্ডরলমক রলরখত] 
  

সোষ্টন 

২৬ সেমেম্বর, ১৮৯৪ 
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রিয় ভরগনী, 

ভারমতর িাক ও সতাোর রচটে এইোত্র সপলাে। ভারত সেমক সেি রকিু েংোদপমত্রর 

অংি সকমট আোর কামি পাোন হসয়মি। তুরে সেগুরল পমড় রনরাপদ স্থামন সরমখ 

সদমে, তাই সেগুরল সতাোর কামি পাটেময় রদচ্ছি। 
  

ভারমতর রচটে সলখার েোপামর গত কময়করদন যমর েেস্ত আরি। আরও রদন কময়ক 

সোষ্টমন োকে। িীরত ও আিীে বাদ। 
  

েদা সেহেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

১২০* 

  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

২৭ সেমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

… করলকাতা সেমক আোর েক্তৃতা ও কোোতবা েম্বমন্ধ সয-েে েই িাপা হময়মি, 

তামত একটা চ্ছজরনষ আরে সদখমত পাচ্ছি। তামদর েমযে কতকগুরল এরূপভামে 

িকাি করা হময়মি সয, পড়মল সোয হয় সযন আরে রাজনীরত রনময় আমলাচনা কররি। 

িকৃতপমক্ষ রকন্তু আরে একজন রাজনীরতক নই, অেো রাজননরতক 

আমন্দালনকারীও নই। আোর লক্ষে সকেল সভতমরর আত্মতমের রদমক; সেইটট যরদ 

টেক হময় যায়, তমে আর েেই টেক হময় যামে—এই আোর েত। … অতএে তুরে 

করলকাতার সলাকমদর অেিে অেিে োেযান কমর সদমে, সযন আোর সকান সলখা ো 

কোর সভতর রাজননরতক উমদ্দিে রেেো কমর আমরারপত করা না হয়। রক আহাম্মরক! 

… শুনলাে, সরভামরণ্ড কালীচরে ো োঁড়ুমযে নারক খ্রীষ্টান রেিনরীমদর েেমক্ষ এক 

েক্তৃতায় েমলরিমলন সয, আরে একজন রাজননরতক িরতরনরয। যরদ েে বোযারমের 

েেমক্ষ এ কো েলা হময় োমক, তমে আোর তরি সেমক তা োঁমক িকামিে চ্ছজজ্ঞাো 

করমে, রতরন করলকাতার সয-সকান েংোদপমত্র রলমখ হয় তা িোে করুন, নতুো তা োঁর 

ঐ োমজ আহাম্মরক কোটা িতোহার করুন। এটা অনে যে বােলম্বীমক অপদস্থ করোর 

খ্রীষ্টান রেিনরীমদর একটা অপমকৌিলোত্র। আরে োযারেভামে খ্রীষ্টান-পররচারলত 
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িােনতন্ত্রমক লক্ষে কমর েরলভামে েোমলাচনার িমল কময়কটা কড়া কো েমলরি। 

রকন্তু তার োমন এ নয় সয, আোর রাজননরতক ো ঐ রকে রকিু চচবার রদমক রকিু 

সঝা োঁক আমি, অেো রাজনীরত ো তৎেদৃি রকিুর েমঙ্গ আোর সকানরূপ েম্পকব 

আমি। যা োঁরা ভামেন, ঐ েে েক্তৃতা সেমক অংিরেমিষ উদ্যতৃ কমর িাপান একটা 

খুে জেকাল েোপার, আর যা োঁরা িোে করমত চান সয আরে একজন রাজননরতক 

িচারক, তা োঁমদর আরে েরল, ‘সহ ঈশ্বর, আোর েনু্ধমদর হাত সেমক আোয় রক্ষা কর।’ 
  

… আোর েনু্ধগেমক েলমে, যা োঁরা আোর রনন্দাোদ করমিন, তা োঁমদর জনে আোর 

একোত্র উত্তর—একদে চুপ োকা। আরে তা োঁমদর রেলটট সখময় যরদ তা োঁমদর পাটমকল 

োরমত যাই, তমে সতা আরে তা োঁমদর েমঙ্গ এক দমরর হময় পড়লুে। তামদর েলমে—

েতে রনমজর িরতষ্ঠা রনমজই করমে, আোর জমনে তামদর কারও েমঙ্গ রেমরায করমত 

হমে না। তামদর (আোর েনু্ধমদর) এখনও সের রিখমত হমে, তারা সতা এখনও 

রিশুতুলে। তারা োলক—তারা এখনও আহাম্মমকর েত সোনার ে্েপন সদখমি! 
  

… োযারমের েরহত জরড়ত এই োমজ জীেমন এেং খেমরর কাগমজর হুজমুক আরে 

এমকোমর রেরক্ত হময় রগময়রি। এখন িামের সভতর আকাঙ্ক্ষা হমি—রহোলময়র 

সেই িারন্তেয় সক্রামড় রিমর যাই। 
  

সতাোর িরত রচরমেহপূর্ে 

রেমেকানন্দ 

  

১২১* 

  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

২৯ সেমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

তুরে সয-েকল কাগজ পাোইয়ারিমল, তাহা যোেেময় আরেয়া সপৌৌঁরিয়ামি। আর এত 

রদমন তুরেও রনশ্চয় আমেররকার কাগমজ সয-েকল েন্তেে িকারিত হইয়ামি, তাহার 

রকিু রকিু পাইয়া োরকমে। এখন েে টেক হইয়ামি। েে বদা করলকাতায় রচটেপত্র 

রলরখমে। েৎে, এ পয বন্ত তুরে োহে সদখাইয়া আপনামক সগৌরেেচ্ছণ্ডত কররয়াি। চ্ছজ. 

চ্ছজ-ও েড়ই অদ্ভুত ও েুন্দর কায ব কররয়ামি। সহ আোর োহেী রনঃস্বাে ব েন্তানগে, 
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সতােরা েকমলই েড় েুন্দর কায ব কররয়াি। আরে সতাোমদর কো স্মরে কররয়া েড়ই 

সগৌরে অনুভে কররমতরি। ভারত সতাোমদর লইয়া সগৌরে অনুভে কররমতমি। 

সতাোমদর সয খেমরর কাগজ োরহর কররোর েঙ্কল্প রিল, তাহা িারড়ও না। সখতরড়র 

রাজা ও কাটেয়াওয়াড়স্থ রলেরির োকুর োমহে—যাহামত আোর কাময বর রেষয় েে বদা 

েংোদ পান, তাহা কররমে। আরে োন্দ্রাজ অরভনন্দমনর একটট েংরক্ষপ্ত উত্তর 

রলরখমতরি। যরদ েস্তায় হয়, এখান হইমতই িাপাইয়া পাোইয়া রদে, নতুো টাইপ কররয়া 

পাোইয়া রদে। ভরোয় েুক ো োঁয—রনরাি হইও না। এরূপ েুন্দরভামে কায ব েম্পন্ন 

হওয়ার পর যরদ আোর সতাোর ধনরািে আমে, তাহা হইমল তুরে েূখ ব। আোমদর 

কাময বর আরম্ভ সযরূপ েুন্দর হইয়ামি, আর সকান কাময বর আরম্ভ সেরূপ সদখা যায় না; 

আোমদর কার্য ভারমত ও তাহার োরহমর সযরূপ দ্রতু রেে্তৃত হইয়ামি, এ পয বন্ত 

ভারমত আর সকান আমন্দালন সেরূপ হয় নাই। 
  

আরে ভারমতর োরহমর সকানরূপ িোলীেদ্ধ কায ব ো েভােরেরত কররমত ইিা করর 

না। ঐরূপ কররোর সকান উপকাররতা েুচ্ছঝ না। ভারতই আোমদর কায বমক্ষত্র, আর 

রেমদমি আোমদর কার্য েোদৃত হওয়ার এইটুকু েূলে সয, উহামত ভারত জারগমে; 

এই পয বন্ত। আমেররকার েোপামর ভারমত আোমদর কায ব কররোর অরযকার ও েুমযাগ 

উপরস্থত হইয়ামি। এখন ভােরেস্তামরর জনে আোমদর দৃঢ় রভরত্তর িময়াজন। োন্দ্রাজ 

ও করলকাতা—এখন এই দুইটট সকন্দ্র হইয়ামি। অরত িীঘ্রই ভারমত আরও িত িত 

সকন্দ্র হইমে। 
  

যরদ পার তমে েংোদপত্র ও োেরয়কপত্র উভয়ই োরহর কর। আোর সয-েকল ভ্রাতা 

চারররদমক ঘুররমতমিন, তা োঁহারা গ্রাহক েংগ্রহ কররমেন; আরেও অমনক গ্রাহক সযাগাড় 

কররে এেং েমযে েমযে রকিু রকিু টাকা পাোইে। েুহমূত বর জনেও রেচরলত হইও না, 

েে টেক হইয়া যাইমে। 
  

আপনার গা োঁমটর েেো এখন িায় েমূ্পে ব আমরাগে হময়মি সজমন খুে েুখী হলাে। দয়া 

কমর আপনার ভাইমক আোর িরতজ্ঞাভমঙ্গর জনে োপ করমত েলমেন। আরে 

এখামন রকিু েংসৃ্কত েই সপময়রি এেং অযোয়মনর োহাযেও জমুটমি। অনেত্র এরূপ 

পাোর আিা নাই; েুতরাং সিষ কমর যাোর আগ্রহ হময়মি। কাল আপনার েনু্ধ শ্রীযুক্ত 

েনঃেুখারামের েমঙ্গ সদখা হল; রতরন তা োঁর এক েন্নোেী েনু্ধমক োড়ীমত সরমখমিন। 

রতরন আোর িরত খুে েহৃদয়; তা োঁর পুত্রও তাই। 
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ইিািচ্ছক্তই জগৎমক পররচারলত কররয়া োমক। সহ েৎে, যুেকগে খ্রীষ্টান হইয়া 

যাইমতমি েরলয়া দুঃরখত হইও না। আোমদর রনমজমদর সদামষই ইহা ঘটটমতমি। 
  

এইোত্র রািীকৃত েংোদপত্র ও পরেহংেমদমের জীেনী আরেল—আরে েেুদয় 

পরড়য়া তারপর আোর কলে যররমতরি। আোমদর েোমজ, রেমিষতঃ োন্দ্রামজ এখন 

সয িকার অযো রনয়ে ও আচারেন্ধন ররহয়ামি, তাহামত তাহারা ঐরূপ না হইয়াই ো 

কমর রক? উন্নরতর জনে িেে চাই স্বাযীনতা। সতাোমদর পূে বপুরুমষরা আত্মার 

স্বাযীনতা রদয়ারিমলন, তাই (এমদমি) যমে বর উত্তমরাত্তর েৃচ্ছদ্ধ ও রেকাি হইয়ামি। রকন্তু 

তা োঁহারা সদহমক যতিকার েন্ধমনর েমযে সিরলমলন, কামজ কামজই েোমজর রেকাি 

হইল না। পাশ্চাতে সদমি টেক ইহার রেপরীত—েোমজ যমেষ্ট স্বাযীনতা, যমে ব 

রকিুোত্র নাই। ইহার িমল তোয় যে ব রনতান্ত অপররেত এেং েোজ েুন্দর উন্নত 

হইয়া গরড়য়া উটেয়ামি। এক্ষমে িাচেমদিীয় েোমজর চরে হইমত েন্ধন-িঙৃ্খল 

ক্রেিঃ দূর হইমতমি, পাশ্চামতে যমে বরও টেক তাহাই হইমতমি। সতাোরদগমক 

অমপক্ষা কররমত হইমে এেং েরহষু্ণতার েরহত কাজ কররয়া যাইমত হইমে। 
  

িমতেমকর আদি ব রভন্ন রভন্ন। ভারমতর আদি ব যে বেুখী ো অন্তেু বখী, পাশ্চামতের 

ধেজ্ঞারনক ো েরহেু বখী। পাশ্চাতে এতটুকু আযোচ্ছত্মক উন্নরতও েোমজর উন্নরতর 

রভতর রদয়া কররমত চায়, আর িাচে এতটুকু োোচ্ছজক িচ্ছক্তও আযোচ্ছত্মকতার েযে 

রদয়া লাভ কররমত চায়। 
  

এই জন্য আযুরনক েংস্কারকগে িেমেই ভারমতর যে বমক নষ্ট না কররয়া েংস্কামরর 

আর সকান উপায় সদরখমত পান না। তা োঁহারা উহার সচষ্টা কররয়ামিন, রকন্তু 

রেিলেমনারে হইয়ামিন। ইহার কারে রক? কারে—তা োঁহামদর েমযে অরত 

অল্পেংখেক েেচ্ছক্তই তা োঁহামদর রনমজর যে ব উত্তেরূমপ অযেয়ন ও আমলাচনা 

কররয়ামিন; আর তা োঁহামদর একজনও ‘েকল যমে বর িেূরত’সক েুচ্ছঝোর জনে সয 

োযনার িময়াজন, সেই োযনার েযে রদয়া যান নাই! ঈশ্বমরিায় আরে এই েেেোর 

েীোংো কররয়ারি েরলয়া দােী করর। আরে দৃঢ়ভামে েরলমতরি, রহন্দেুোমজর উন্নরতর 

জনে যে বমক নষ্ট কররোর সকান িময়াজন নাই এেং যমে বর জনেই সয েোমজর এই 

অেস্থা তাহা নমহ, েরং যে বমক োোচ্ছজক েোপামর সযভামে কামজ লাগান উরচত, তাহা 

হয় নাই েরলয়াই েোমজর এই অেস্থা। আরে আোমদর িাচীন িাস্ত্রেেূহ হইমত ইহার 
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িমতেকটট কো িোে কররমত িস্তুত। আরে ইহাই রিক্ষা রদমতরি, আর আোরদগমক 

ইহা কাময ব পররেত কররোর জনে োরা জীেন সচষ্টা কররয়া যাইমত হইমে। রকন্তু ইহামত 

েেয় লারগমে—অমনক েেয় ও দীঘ বকালেোপী আমলাচনার িময়াজন। েরহষু্ণতা 

অেলম্বন কর এেং কাজ কররয়া যাও। ‘উদ্ধমরদাত্মনাত্মানে্’। 
  

আরে সতাোমদর অরভনন্দমনর উত্তর রদোর জনে েেস্ত আরি। ইহা িাপাইোর রেমিষ 

সচষ্টা কররমে। তা যরদ েম্ভেপর না হয়, খারনকটা খারনকটা কররয়া ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর’ ও 

অনোনে কাগমজ িাপাইমে। 
  

সতাোমদরই 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—েতবোন রহন্দেুোজ সকেল আযোচ্ছত্মকভাোপন্ন োনুমষর জনে গটেত এেং অনে 

েকলমকই রনদবয়ভামে রপরষয়া সিমল। সকন? যাহারা োংোররক অোর রেষয়—যো 

রূপরোরদ—একটু আযটু েমম্ভাগ কররমত চায়, তাহারা সকাো যাইমে? সতাোমদর যে ব 

সযেন উত্তে েযেে ও অযে—েকল িকার অরযকারীমকই গ্রহে কররয়া োমক, 

সতাোমদর েোমজরও সতেরন উরচত উচ্চ-নীচভাোপন্ন েকলমক গ্রহে করা। ইহার 

উপায়—িেমে সতাোরদগমক যমে বর িকৃত তে েুচ্ছঝমত হইমে, পমর োোচ্ছজক রেষময় 

উহা লাগাইমত হইমে। যীমর, রকন্তু রনচ্ছশ্চতভামে এই কাজ কররমত হইমে। ইরত— 

  

রে 

  

১২২* 

  

[হররদাে রেহারীদাে সদিাইমক রলরখত] 
  

রচকামগা 

সেমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় সদওয়ানজী োমহে, 

অমনক রদন হইল আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইয়ারি, রকন্তু রলরখোর েত রকিুই রিল না 

েরলয়া উত্তর রদমত সদরী কররলাে। রেঃ সহল-এর রনকট রলরখত আপনার রচটে খুেই 
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েমন্তাষজনক হইয়ামি, কারে উহামদর রনকট আোর ঐটুকুই সদনা রিল। আরে এ 

েেয়টা এমদমির েে বত্র ঘুররয়া সেড়াইমতরি এেং েে রকিু সদরখমতরি, এেং তাহার 

িমল আরে এই রেদ্ধামন্ত উপনীত হইয়ারি সয, েেগ্র পৃরেেীর েমযে একটট োত্র সদি 

আমি, সযখামন োনুষ যে ব রক েস্তু তাহা সোমঝ—সে সদি হইল ভারতেষ ব। রহন্দরুদমগর 

েকল সদাষত্রুটট েমেও তাহারা ধনরতক চররত্র ও আযোচ্ছত্মকতায় অনোনে জারত 

অমপক্ষা েহু ঊমব ব; আর তাহার রনঃস্বাে ব েন্তানগমের যোমযাগে যত্ন সচষ্টা ও উদেমের 

িারা পাশ্চামতের কনে বষো ও সতজরস্বতার রকিু উপাদান রহন্দমুদর িান্ত গুোেলীর 

েরহত রেরলত কররমল—এ যােৎ পৃরেেীমত যত িকার োনুষ সদখা রগয়ামি, তদমপক্ষা 

অমনক উৎকৃষ্ট যরমনর োনুষ আরেভূবত হইমে। 
  

কমে ভারতেমষ ব রিররমত পাররে, েরলমত পারর না। রকন্তু আোর রেশ্বাে, এমদমির 

যমেষ্ট আরে সদরখয়ারি, েুতরাং িীঘ্রই ইওমরাপ রওনা হইমতরি—তারপর ভারতেষ ব। 
  

আপনার ও আপনার ভ্রাতৃেণ্ডলীর িরত আোর ভালোো ও কৃতজ্ঞতা রনমেদন 

কররমতরি। ইরত— 

  

আপনার রেশ্বে্ত 

রেমেকানন্দ 

  

১২৩* 

  

[েমের েকলমক লক্ষে কররয়া স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

োরিমোর, আমেররকা 

২২ অমটাের, ১৮৯৪ 

  

সিোস্পমদষু, 

সতাোর১৬ পত্রপামে েকল েোচার অেগত হইলাে। শ্রীোন অক্ষয়কুোর সঘামষর 

এক পত্র লণ্ডন নগর হইমত অদে পাইলাে, তাহামতও অমনক রেষয় জ্ঞাত হইলাে। 
  

সতাোমদর Address from the Town Hall meeting (টাউন হমলর েভা হইমত 

অরভনন্দন) এস্থামনর খেমরর কাগমজ োরহর হইয়া রগয়ামি। এমকোমর Telegraph 
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(সটরলগ্রাি) কররোর আেিেক রিল না। যাহা হউক, েকল কায ব কুিমল েম্পন্ন হইয়া 

রগয়ামি—এই পরে েঙ্গল। এ-েকল রেটটং ও Address-এর (অরভনন্দমনর) িযান 

উমদ্দিে এমদমির জনে নমহ, রকন্তু ভারতেমষ বর জনে। এক্ষমে সতােরা রনমজমদর 

িচ্ছক্তর পররচয় পাইমল—Strike the iron while it is hot.১৭ েহািচ্ছক্তমত কায বমক্ষমত্র 

অেতরে কর। কুোঁ মড়রের কাজ নয়। ঈষ বা অহরেকাভাে গঙ্গার জমল জমন্মর েত 

রেেজবন দাও ও েহােমল কামজ লারগয়া যাও। োকী িভু েে পে সদখাইয়া রদমেন। েহা 

েনোয় েেস্ত পৃরেেী ভারেয়া যাইমে। োষ্টার েহািয় ও G. C. Ghosh (রগররিচন্দ্র সঘাষ) 

িভৃরতর দুই েৃহৎ পত্র পাইলাে। তা োঁহামদর কামি আেরা রচরকৃতজ্ঞ। But work, work, 

work (রকন্তু কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর)—এই েূলেন্ত্র। আরে আর রকিু সদরখমত 

পাইমতরি না। এমদমি কাময বর রেরাে নাই—েেস্ত সদি দােমড় সেড়াচ্ছি। সযখামন তা োঁর 

সতমজর েীজ পরড়মে, সেইখামনই িল িরলমে—অদে ো িতাব্দামন্ত ো। কারুর েমঙ্গই 

রেোমদ আেিেক নাই। েকমলর েমঙ্গ েহানুভূরত কররয়া কায ব কররমত হইমে। তমে 

আশু িল হইমে। 
  

েীরামটর যমজ্ঞশ্বর েুমখাপাযোয় এক পত্র রলরখয়ামিন। সতাোমদর িারা যরদ তা োঁহার 

সকান েহায়তা হয়, কররমে। জগমতর রহত করা আোমদর উমদ্দিে, আপনামদর নাে 

োজান উমদ্দিে নমহ। সযামগন ও োেুরাে সোয হয় এত রদমন সেি োররয়া রগয়ামি। 

রনরঞ্জন সোয হয় Ceylon (রেংহল) হইমত রিররয়া আরেয়ামি। সে Ceylon (রেংহল)-

এ পারল ভাষা রিক্ষা সকন না কমর এেং সেৌদ্ধগ্রন্থ অযেয়ন সকন না কমর, তাহা সতা 

েুচ্ছঝমত পারর না। অনে বক ভ্রেমে রক িল? এোরকার উৎেে এেন কররমে সয, ভারমত 

পূমে ব আর হয় নাই। এখন হইমতই তাহার উমদোগ কর এেং উক্ত উৎেমের েমযে 

অমনমকই হয়মতা রকিু রকিু েহায়তা কররমল আোমদর একটা স্থান হইয়া যাইমে। 

েকল েড়মলামকর কামি যাতায়াত কররমে। আরে সয-েকল রচটেপত্র রলরখ ো আোর 

েম্বমন্ধ যাহা খেমরর কাগমজ পাও, তাহা েেস্ত না িাপাইয়া যাহা রেোদিূনে এেং 

রাজনীরত েম্বমন্ধ নমহ, তন্মাত্র িাপাইমে। 
  

পূমে বর পমত্র রলরখয়ারি সয, সতােরা ো-োকুরােীর জনে একটা জায়গা রস্থর কররয়া 

আোমক পত্র রলরখমে। যত িীঘ্র পার। Businessman (কামজর সলাক) হওয়া চাই, 

অন্ততঃ এক জমনর। সগাপামলর এেং োমণ্ডমলর সদনা এখনও আমি রকনা এেং কত 

সদনা রলরখমে। 
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তা োঁহার যাহারা িরোগত, তাহামদর যে ব অে ব কাে সোক্ষ পদতমল, োনভঃ োনভঃ। 

েকল হইমে যীমর যীমর। সতাোমদর রনকট এই চাই—হােেড়া ো দলাদরল ো ঈষ বা 

এমকোমর জমন্মর েত রেদায় কররমত হইমে। পৃরেেীর নোয় েে বংেহ হইমত হইমে; 

এইটট যরদ পার, দুরনয়া সতাোমদর পাময়র তলায় আরেমে। 
  

এোরকার জমন্মাৎেমে সোয হয় আরে সযাগদান কররমত পাররে। আরে পারর ো না 

পারর, এখন হইমত তার েূত্রপাত কররমল তমে েহা উৎেে হইমত পাররমে। অরযক 

সলাক একত্র হইমল রখচুরড় িভৃরত েোইয়া খাওয়ান েড়ই অেম্ভে ও খাওয়া দাওয়া 

কররমতই রদন যায়। এজনে যরদ অরযক সলাক হয়, তাহা হইমল দা োঁড়া-িোদ, অে বাৎ 

একটা েরামত লুরচ িভৃরত হামত হামত রদমলই যমেষ্ট হইমে। েমহাৎেোরদমত সপমটর 

খাওয়া কে কররয়া েচ্ছস্তমের খাওয়া রকিু রদমত সচষ্টা কররমে। যরদ ২০ হাজার সলামক 

চারর আনা কররয়া সদয় সতা ৫ হাজার টাকা উটেয়া যায়। পরেহংেমদমের জীেন এেং 

তা োঁহার রিক্ষা এেং অনোনে িাস্ত্র হইমত উপমদি কররমে ইতোরদ ইতোরদ। োঙলার 

গ্রামে গ্রামে িায় হররেভা আমি। ঐগুরলমক যীমর যীমর লইমত হইমে—েুচ্ছঝমত পার 

রকনা? েে বদা আোমক পত্র রলরখমে। অরযক newspaper cutting (খেমরর কাগমজর 

অংি) পাোইোর আেিেক নাই—অমনক হইয়ামি। ইরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

১২৪* 

  

ওয়ারিংটন 

২৩ অমটাের, ১৮৯৪ 

  

রিয় রেরহরেয়া চা োঁদ, 

আরে এমদমি সেি ভাল আরি। এতরদমন আরে ইহামদর রনমজমদর যে বাচায বগমের েমযে 

একজন হইয়া দা োঁড়াইয়ারি। ইহারা েকমল আোমক এেং আোর উপমদি পিন্দ কমর। 

েম্ভেতঃ আরে আগােী িীমত ভারমত রিররে। আপরন সোম্বাইময় রেঃ গান্ধীমক জামনন 

রক? রতরন এখনও রচকামগামতই আমিন। ভারমত সযেন আোর অভোে রিল, এখামনও 

সেইরূপ আরে েেস্ত সদমির রভতর ভ্রেে কররয়া সেড়াইমতরি। িমভদ এইটুকু সয, 

এখামন উপমদি রদয়া, িচার কররয়া সেড়াইমতরি। েহস্র েহস্র েেচ্ছক্ত খুে আগ্রহ ও 
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যমত্নর েরহত আোর কো শুরনয়ামি। এমদমি োকা খুে েেয়োযে, রকন্তু িভু েে বত্রই 

সযাগাড় কররয়া রদমতমিন। 
  

ওখামন (রলেরি, রাজপুতানায়) আোর েেস্ত েনু্ধমদর ও আপনামক ভালোো 

জানাইমতরি। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ১২৫-১৩৪ 

১২৫* 

  

[রেমেে সহলমক রলরখত] 
  

১১২৫ সেণ্ট পল ষ্ট্রীট 

োরিমোর 

অমটাের, ১৮৯৪ 

  

ো, 

সদখুন, আরে সকাোয় এমে পমড়রি। ‘রচকামগা টিরেউমন’ ভারমতর একটট সটরলগ্রাি 

লক্ষে কমরমিন রক? এখান সেমক যাে ওয়ারিংটন; সেখান সেমক রিলামিলরিয়া। 

তারপর রনউ ইয়কব। রিলামিলরিয়ায় আোমক রেে সেরীর টেকানা পাোমেন। রনউ 

ইয়কব যাোর পমে তার েমঙ্গ সদখা কমর যাে। আিা করর এতরদমন আপরন রনরুমিগ 

হময়মিন। 
  

আপনার সেমহর 

রেমেকানন্দ 

  

১২৬* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

১৭০৩ িাষ্ট ব ষ্ট্রীট 

ওয়ারিংটন 

  

রিয় ভরগনী, 

তুরে অনুগ্রহ কমর সয পত্র দুখারন রলমখরিমল সেগুরল সপময়রি। আজ এখামন, কাল 

োরিমোমর আোর েক্তৃতা হমে; পুনরায় সোেোর োরিমোমর ও েঙ্গলোর এখামন। 

তার রদন কময়ক পমর যাচ্ছি রিলামিলরিয়া। ওয়ারিংটন সেমক যাোর রদন সতাোমক 
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পত্র সদে। অযোপক রাইমটর েমঙ্গ সদখা করোর জনেই রিলামিলরিয়ায় োত্র 

রদনকময়ক োকে। ওখান সেমক রনউ ইয়কব। োর কময়ক রনউ ইয়কব—সোষ্টন 

সদৌড়ামদৌরড় কমর সিিময়ট হময় রচকামগায় যাে। তারপর িেীে (Senator) পাোর 

সযেন েমলন—‘ো োঁ কমর ইংলমণ্ড।’ 
  

‘যমে ব’র ইংমরজী িরতিব্দ ‘রররলজন্’। করলকাতাোরেগে সপমিার িরত রূঢ় েেেহার 

করায় আরে খুে দুঃরখত। আরে এখামন সেি েিেেহার সপময়রি, কাজও চেৎকার 

হমি। ইমতােমযে উমেখমযাগে রকিু ঘমটরন। সকেল ভারত সেমক সোঝা সোঝা 

েংোদপত্র আোয় রেরক্ত হময়রিলাে। ‘োদার চাচব’ ও রেমেে গান বরেমক সেগুরল গাড়ী 

সোঝাই কমর পাটেময় রদময় ভারমত ওমদর রনমষয কমর রদলাে, আর সযন েংোদপত্র 

না পাোয়। ভারমত খুে হইচই পমড় রগময়মি। আলারেঙ্গা রলমখমি, সদি জমুড় গ্রামে 

গ্রামে আোর নাে রমটমি। িমল পূমে বকার সয িারন্ত আর রইল না; এর পর আর 

সকাোও রেশ্রাে ো অেের পাওয়া কটেন। ভারমতর এই েংোদপত্রগুরল আোমক সিষ 

না কমর িাড়মে না সদখরি। কমে রক সখময়রি, কখন সহোঁমচরি—েে রকিু িাপামে। 

অেিে সোকারে আোরই। িকৃতপমক্ষ এখামন এমেরিলাে রনঃিমব্দ রকিু 

অে বেংগ্রমহর উমদ্দমিে; রকন্তু িাোঁমদ পমড় সগরি, আর এখন চুপচাপ োকমত পাে না। 

েকমল আনমন্দ োক। 
  

সতাোমদর সেমহর 

রেমেকানন্দ 

  

১২৭* 

  

[ইোমেল েোক্্রকণ্ডরলমক রলরখত] 
  

১৭০৮ িরব্লউ, ১ ষ্ট্রীট, ওয়ারিংটন 

২৬ (?) অমটাের, ১৮৯৪ 

  

রিয় ভরগনী, 

আোর দীঘ ব নীরেতার জনে ক্ষো কমরা। ‘োদার চাচব’সক রকন্তু আরে রনয়রেত রচটে 

রলমখ যাচ্ছি। সতােরা েকমল রনশ্চয়ই েুন্দর িীতল আেহাওয়া উপমভাগ করি। 

আরেও োরিমোর ও ওয়ারিংটনমক খুে উপমভাগ কররি। এখান সেমক 
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রিলামিলরিয়া যাে। আোর যারো রিল রেে সেরী রিলামিলরিয়ায় আমি; েুতরাং 

আরে তার টেকানা সচময়রিলাে। রকন্তু সে রিলামিলরিয়ার কািাকারি অনে সকান 

জায়গায় আমি। তাই োদার চামচবর কোেত সে আোর েমঙ্গ সদখা করমত আোর কষ্ট 

স্বীকার করুক, এ আরে চাই না। 
  

সয েরহলাটটর কামি আরে আরি, তা োঁর নাে রেে টটন, রেে হাউ-এর এক ভাইচ্ছঝ। 

এখন এক েপ্তাহ তা োঁর অরতরে হময় োকে। েুতরাং তুরে তা োঁর টেকানায় রচটে রলখমত 

পার। 
  

এই িীমত জানুআরী-সিে্রুআরীর সকান এক েেময় আোর ইংলমণ্ড যাোর ইিা। 

লণ্ডমনর এক েরহলার কামি আোর এক েনু্ধ আমিন। েরহলাটট তা োঁর আরতেেগ্রহমের 

জনে আোমক আেন্ত্রে জারনময়মিন। ওরদমক রিমর যাোর জনে ভারত সেমক 

িরতরদন তারগদ রদমি। 
  

কাটুবমন রপটুমক সকেন লাগল? কাউমক রকন্তু সদরখও না। রপটুমক রনময় এইভামে 

তাোিা করা রকন্তু আোমদর সদমির সলামকর অনোয়। সতাোর কাি সেমক রচটে সপমত 

েে েেয় আোর কত না আগ্রহ; দয়া কমর যরদ সলখামক আর একটু স্পষ্ট করার 

পররশ্রে কমরা। সদাহাই, এই িস্তামে চমট সযও না সযন। 
  

সতাোর েদা সেহেয় ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

১২৮* 

  

ওয়ারিংটন 

২৭ অমটাের, ১৮৯৪ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আপরন অনুগ্রহ কমর আোয় রেঃ সেিাররক িগলামের নামে সয পররচয়পত্র 

রদময়মিন, সেজনে অেংখে যনেোদ। োরিমোমর এক সহামটলওয়ালার রনকট আরে 

সয দুে বেেহার সপময়রি, সেজনে আপরন দুঃরখত হমেন না। সযেন েে বত্রই হময়মি, 

এখামনও সতেরন—আমেররকার নারীগে আোমক এই রেপদ হমত উদ্ধার কমররিমলন, 
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তারপর আরে সেি স্বিমন্দ রিলাে। এখামন রেমেে টটমনর োড়ীমত োে কররি। ইরন 

আোর রচকামগার জননক েনু্ধর ভ্রাতুষু্পত্রী। েুতরাং েে রদমকই সেি েুরেযা হমি। 

ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

১২৯* 

  

ওয়ারিংটন 

২৭ অমটাের, ১৮৯৪ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

আোর শুভ আিীে বাদ জারনমে। এতরদমন তুরে রনশ্চয়ই আোর অপর পত্রখারন 

পাইয়াি। আরে কখনও কখনও সতাোরদগমক কড়া রচটে রলরখ, সেজনে রকিু েমন 

কররও না। সতাোরদমগর েকলমক আরে কতদূর ভালোরে, তাহা তুরে ভালরূপই জান। 
  

তুরে অমনকোর আরে সকাোয় সকাোয় ঘুররমতরি, রক কররমতরি, তাহার েেুদয় রেেরে 

ও আোর েক্তৃতাগুরলর েংরক্ষপ্ত আভাে জারনমত চারহয়াি। সোটােুটট জারনয়া রাখ, 

ভারমতও যাহা কররতাে, এখামন টেক তাহাই কররমতরি। ভগোন্ সযখামন লইয়া 

যাইমতমিন, সেখামনই যাইমতরি—পূে ব হইমত েঙ্কল্প কররয়া আোর সকান কায ব হয় না। 

আরও একটট রেষয় স্মরে রারখও, আোমক অরেশ্রান্ত কায ব কররমত হয়, েুতরাং আোর 

রচন্তারারি একত্র কররয়া পুস্তকাকামর গ্ররেত কররোর অেের নাই। এত সেিী কাজ 

রাতরদন কররমত হইমতমি সয, আোর োয়ুগুরল দুে বল হইয়া পরড়মতমি—আরে ইহা 

সেি েুচ্ছঝমত পাররমতরি। ভারত হইমত যমেষ্ট কাগজপত্র আরেয়ামি, আর আেিেক 

নাই। তুরে এেং োন্দ্রামজর অনোনে েনু্ধগে আোর জনে সয রনঃস্বাে বভামে কমোর 

পররশ্রে কররয়াি, তাহার জনে সতাোমদর রনকট আরে সয রক কৃতজ্ঞতাপামি আেদ্ধ, 

তাহা েরলমত পারর না। তমে ইহা জারনয়া রাখ, সতােরা যাহা কররয়াি, তাহার উমদ্দিে 

আোর নাে োজান নমহ; সতাোমদর িচ্ছক্ত েম্বমন্ধ সতাোরদগমক েজাগ করাই ইহার 

উমদ্দিে। েংগেন-কাময ব আরে পটু নই; যোনযারো ও অযেয়মনর উপরই আোর 

সঝা োঁক। আোর েমন হয়, যমেষ্ট কাজ কররয়ারি—এখন একটু রেশ্রাে কররমত চাই। 

আরে এক্ষমে আোর গুরুমদমের রনকট হইমত যাহা পাইয়ারি, তাহাই সলাকমক একটু 
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রিক্ষা রদে। সতােরা এখন জারনয়াি, সতােরা রক কররমত পার। োন্দ্রামজর যুেকগে, 

সতােরাই িকৃতপমক্ষ েে কররয়াি—আরে সতা নােোত্র সনতা! আরে েংোরতোগী 

(অনােক্ত েন্নোেী); আরে সকেল একটট চ্ছজরনষ চাই। সয যে ব ো সয ঈশ্বর রেযোর 

অশ্রুমোচন কররমত পামর না অেো অনাে রিশুর েুমখ একেুমো খাোর রদমত পামর 

না, আরে সে যমে ব ো সে ঈশ্বমর রেশ্বাে করর না। যত উচ্চ েতোদ হউক, যত েুরেনেস্ত 

দাি বরনক তেই উহামত োকুক, যতক্ষে উহা েত ো পুস্তমকই আেদ্ধ, ততক্ষে উহামক 

আরে ‘যে ব’ নাে রদই না। চকু্ষ আোমদর পৃমষ্ঠর রদমক নয়, োেমনর রদমক—অতএে 

েম্মুমখ অগ্রের হও, আর সয যে বমক সতােরা রনমজর যে ব েরলয়া সগৌরে কর, তাহার 

উপমদিগুরল কাময ব পররেত কর—ঈশ্বর সতাোরদমগর োহাযে করুন। 
  

আোর উপর রনভবর কররও না, রনমজমদর উপর রনভবর কররমত সিখ। আরে সয 

েে বোযারমের রভতর একটা উৎোহ উদ্দীরপত কররোর উপলক্ষ হইয়ারি, ইহামত আরে 

রনমজমক েুখী েমন করর। এই উৎোমহর েুমযাগ লইয়া অগ্রের হও—এই 

উৎোহমস্রামত গা োরলয়া দাও, েে টেক হইয়া যাইমে। 
  

সহ েৎে, যোে ব ভালোো কখনও রেিল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, িত িত 

যুগ পমরই হউক, েমতের জয় হইমেই, সিমের জয় হইমেই। সতােরা রক োনুষমক 

ভালোে? ঈশ্বমরর অমেষমে সকাোয় যাইমতি? দররদ্র, দুঃখী, দুে বল—েকমলই রক 

সতাোর ঈশ্বর নমহ? অমগ্র তাহামদর উপােনা কর না সকন? গঙ্গাতীমর োে কররয়া 

কূপ খনন কররমতি সকন? সিমের েে বিচ্ছক্তেত্তায় রেশ্বাে কর। নােযমির িাোঁকা 

চাকরচমকে রক হইমে? খেমরর কাগমজ রক েমল না েমল, আরে সে রদমক লক্ষে করর 

না। সতাোর হৃদময় সিে আমি সতা? তমেই তুরে েে বিচ্ছক্তোন্। তুরে েমূ্পে ব রনোে 

সতা? তাহাই যরদ হও, তমে সতাোর িচ্ছক্ত সক সরায কররমত পামর? চররত্রেমল োনুষ 

েে বত্রই জয়ী হয়। ঈশ্বরই তা োঁহার েন্তানগেমক েেুদ্রগমভব রক্ষা কররয়া োমকন! 

সতাোমদর োতৃভূরে েীর েন্তান চারহমতমিন—সতােরা েীর হও। ঈশ্বর সতাোরদগমক 

আিীে বাদ করুন। েকমলই আোমক ভারমত আরেমত েরলমতমি। তাহারা েমন কমর, 

আরে সগমল তাহারা সেিী কাজ কররমত পাররমে। েনু্ধ, তাহারা ভুল েুচ্ছঝয়ামি। 

আজকাল সয উৎোহ সদখা যাইমতমি, ইহা একটু স্বমদিরহনতষো োত্র—ইহামত সকান 

কাজ হইমে না। যরদ উহা খা োঁটট হয়, তমে সদরখমে অল্পকামলর েমযেই িত িত েীর 
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অগ্রের হইয়া কাময ব লারগয়া যাইমে। অতএে জারনয়া রাখ সয, সতােরাই েে কররয়াি, 

ইহা জারনয়া আরও কায ব কররমত োক, আোর রদমক তাকাইও না। 
  

অক্ষয় এখন লণ্ডমন আমি—সে লণ্ডমন রেে েূলামরর রনকট যাইোর জনে আোমক 

একখারন েুন্দর রনেন্ত্রেপত্র রলরখয়ামি। সোয হয়, আগােী জানুআরী ো 

সিে্রুআরীমত লণ্ডন যাইে। ভট্টাচায ব আোমক ভারমত যাইমত রলরখমতমিন। এস্থান 

িচামরর উপযুক্ত সক্ষত্র। রেরভন্ন েতোদ লইয়া রক কররে? আরে ভগোমনর দাে। উচ্চ 

উচ্চ তে িচার কররোর উপযুক্ত সক্ষত্র এমদি অমপক্ষা আর সকাোয় পাইে? এখামন 

যরদ একজন আোর রেরুমদ্ধ োমক সতা িত িত জন আোয় োহাযে কররমত িস্তুত। 

এখামন োনুষ োনুমষর জনে ভামে, রনমজর ভ্রাতামদর জনে কাোঁমদ, আর এখানকার 

সেময়রা সদেীর েত। েূখ বরদগমকও যরদ িিংো করা যায়, তমে তাহারাও কাময ব অগ্রের 

হয়। যরদ েে রদমক েুরেযা হয়, তমে অরত কাপুরুষও েীমরর ভাে যারে কমর। রকন্তু 

িকৃত েীর নীরমে কায ব কররয়া চরলয়া যান। একজন েুদ্ধ জগমত িকারিত হইোর 

পূমে ব কত িত েুদ্ধ নীরমে জীেন রদয়া রগয়ামিন! 
  

রিয় েৎে আলারেঙ্গা, আরে ঈশ্বরমক রেশ্বাে করর, োনুষমক রেশ্বাে করর; দুঃখী 

দররদ্রমক োহাযে করা, পমরর সেোর জন্য নরমক যাইমত িস্তুত হওয়া—আরে খুে 

েড় কাজ েরলয়া রেশ্বাে করর। পাশ্চাতেগমের কো রক েরলে, তাহারা আোমক খাইমত 

রদয়ামি, পররমত রদয়ামি, আশ্রয় রদয়ামি, তাহারা আোর েরহত পরে েনু্ধর নোয় 

েেেহার কররয়ামি—খুে সগা োঁড়া খ্রীষ্টান পয বন্ত। তাহামদর একজন পাদ্রী যরদ ভারমত 

যায়, আোমদর সদমির সলাক তাহার েরহত রকরূপ েেেহার কমর? সতােরা 

তাহারদগমক স্পি ব পয বন্ত কর না, তাহারা সয সেি!!! েৎে, সকান েেচ্ছক্ত—সকান জারতই 

অপরমক ঘৃো কররমল জীরেত োরকমত পামর না। যখনই ভারতোেীরা ‘সেি’ িব্দ 

আরেোর কররল ও অপর জারতর েরহত েে বরেয েংস্রে পররতোগ কররল, তখনই 

ভারমতর অদৃমষ্ট সঘার েে বনামির েূত্রপাত হইল। সতােরা ভারমততর সদিোেীমদর 

িরত উক্ত ভােমপাষে েম্বমন্ধ রেমিষ োেযান হইও। সেদামন্তর কো িে্ িে্ েুমখ 

আওড়ান খুে ভাল েমট, রকন্তু উহার একটট কু্ষদ্র উপমদিও কাময ব পররেত করা রক 

কটেন! 
  

আরে িীঘ্রই এখান হইমত চরলয়া যাইমতরি, েুতরাং এখামন আর খেমরর কাগজ 

পাোইোর িময়াজন নাই। িভু সতাোমক রচররদমনর জনে আিীে বাদ করুন। 
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সতাোমদর রচরকলোোকাঙ্ক্ষী 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—দুইটট চ্ছজরনষ হইমত রেমিষ োেযান োরকমে—ক্ষেতারিয়তা ও ঈষ বা। েে বদা 

আত্মরেশ্বাে অভোে কররমত সচষ্টা কর। ইরত 

  

রে 

  

১৩০* 

  

[শ্রীযুক্ত হররদাে রেহারীদাে সদিাইমক রলরখত] 
  

রচকামগা 

১৫ নমভম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় সদওয়ানজী োমহে, 

আপনার অনুগ্রহ রলরপ পাইয়ারি। আপরন সয এখামনও আোমক স্মরে কররয়ামিন, 

তাহা আপনার সেৌজমনের রনদি বন। আপনার েনু্ধ নারায়ে সহেচমন্দ্রর েরহত আোর 

োক্ষাৎ হয় নাই। রতরন েতবোমন আমেররকায় নাই েরলয়াই আোর রেশ্বাে। আরে 

এখামন েহু চেকিদ এেং অপূে ব দৃিোরদ সদরখয়ারি। 
  

আপনার ইওমরামপ আরেোর রেমিষ েম্ভােনা আমি জারনয়া েুখী হইলাে। সয 

িকামরই হউক এ েুমযাগ অেিে গ্রহে কররমেন। জগমতর অনোনে জারত হইমত 

রেচ্ছিন্ন হইয়া োকাই আোমদর অযঃপতমনর সহতু এেং পুনে বার েকমলর েরহত 

একমযামগ জগমতর জীেনযারায় রিররয়া যাইমত পাররমলই সে অেস্থার িরতকার 

হইসে। গরতই সতা জীেন। আমেররকা একটট অদ্ভুত সদি। দররদ্র ও স্ত্রীজারতর পমক্ষ 

এমদি সযন স্বমগ বর েত। এমদমি দররদ্র একরূপ নাই েরলমলই চমল এেং অনে সকাোও 

সেময়রা এমদমির সেময়মদর েত স্বাযীন রিরক্ষত ও উন্নত নমহ। েোমজ উহারাই েে। 
  

ইহা এক অপূে ব রিক্ষা। েন্নোেজীেমনর সকান যে ব—এেন রক ধদনচ্ছন্দন জীেমনর 

খুোঁটটনাটট চ্ছজরনষগুরল পয বন্ত আোমক পররেরতবত কররমত হয় নাই, অেচ এই 

অরতরেেৎেল সদমি িমতেকটট গৃহিারই আোর জনে উন্মুক্ত। সয িভু ভারতেমষ ব 
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আোমক পররচারলত কররয়ামিন, রতরন রক আর এখামন আোমক পররচারলত কররমেন 

না? রতরন সতা কররমতমিনই! একজন েন্নোেীর এমদমি আরেোর কী িময়াজন রিল, 

আপরন হয়মতা তাহা েুচ্ছঝমত পামরন না, রকন্তু ইহার িময়াজন রিল। জগমতর রনকট 

আপনামদর পররচময়র একোত্র দােী—যে ব, এেং সেই যমে বর পতাকাোহী যোে ব খা োঁটট 

সলাক ভারমতর োরহমর সিরে কররমত হইমে, আর তাহা হইমলই ভারতেষ ব সয আজও 

ো োঁরচয়া আমি, এ কো জগমতর অনোনে জারত েুচ্ছঝমত পাররমে। 
  

েস্তুতঃ যোে ব িরতরনরযস্থানীয় রকিু সলামকর এখন ভারমতর োরহমর জগমতর অনোনে 

সদমি যাইয়া ইহা িরতষ্ঠা করা উরচত সয, ভারতোেীরা েে বর রকম্বা অেভে নমহ। ঘমর 

েরেয়া হয়মতা আপনারা ইহার িময়াজনীয়তা উপলচ্ছদ্ধ কররমত পাররমেন না, রকন্তু 

আপনামদর জাতীয় জীেমনর জনে ইহার রেমিষ িময়াজনীয়তা আমি—আোর এ-

কো রেশ্বাে করুন। 
  

সয েন্নোেীর অন্তমর অপমরর কলোে-োযন-স্পৃহা েতবোন নাই, সে েন্নোেীই নমহ—

সে সতা পশুোত্র! 
  

আরে অলে পয বটক নরহ, রকম্বা দৃিে সদরখয়া সেড়ানও আোর সপিা নমহ। যরদ ো োঁরচয়া 

োমকন, তমে আোর কায বকলাপ সদরখমত পাইমেন এেং আজীেন আোমক আিীে বাদ 

কররমেন। 
  

রিমেদী েহািময়র িেন্ধ যে বেহােভার পমক্ষ অতেন্ত দীঘ ব হওয়ায় উহামক কাটটয়া 

িা োঁটটয়া সিাট কররমত হইয়ারিল। যে বেহােভায় আরে রকিু েরলয়ারিলাে এেং তাহা 

কতটা িলিেূ হইয়ারিল তাহার রনদি বনস্বরূপ আোর হামতর কামি সয দ-ুচাররটট 

ধদরনক ও োরেক পচ্ছত্রকা পরড়য়া আমি, তাহা হইমতই রকিু রকিু কাটটয়া পাোইমতরি। 

রনমজর োক রনমজ রপটান আোর উমদ্দিে নমহ, রকন্তু আপরন আোমক সেহ কমরন, 

সেই েূমত্র আপনার রনকট রেশ্বাে কররয়া আরে এ-কো অেিে েরলে সয, ইমতাপূমে ব 

সকান রহন্দ ুএমদমি এরূপ িভাে রেস্তার কররমত পামর নাই এেং আোর আমেররকা 

আগেমন যরদ অনে সকান কাজ নাও হইয়া োমক, আমেররকাোরেগে অন্ততঃ এটুকু 

উপলরি কররয়ামি সয, আজও ভারতেমষ ব এেন োনুমষর আরেভবাে হইয়া োমক, 

যা োঁহামদর পাদেূমল েরেয়া জগমতর েে বামপক্ষা েভে জারতও যে ব এেং নীরত রিক্ষা লাভ 

কররমত পামর। আর রহন্দজুারত সয একজন েন্নোেীমক িরতরনরযরূমপ এমদমি সিরে 
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কররয়ারিল, তাহার োে বকতা উহামতই যমেষ্টরূমপ োরযত হইয়ামি েরলয়া রক আপনার 

েমন হয় না? রেস্তাররত রেেরে েীরচা োঁদ গান্ধীর রনকট অেগত হইমেন। 
  

কময়কটট পচ্ছত্রকা হইমত অংিরেমিষ আরে রনময় উদ্যতৃ কররমতরিঃ 

  

‘েংরক্ষপ্ত েক্তৃতার অমনকগুরলই রেমিষ োচ্ছিতাপূে ব হইয়ারিল েতে, রকন্তু রহন্দ ু

েন্নোেী যে বেহােভার েূল নীরত ও উহার েীোেদ্ধতা সযরূপ েুন্দরভামে েোখো 

কররয়ারিমলন, অনে সকহই তাহা কররমত পামর নাই। তা োঁহার েক্তৃতার েেটুকু আরে 

উদ্যতৃ কররমতরি এেং সশ্রাতৃেৃমন্দর উপর উহার িরতচ্ছক্রয়া েম্বমন্ধ শুযু এইটুকু েরলমত 

পারর সয, ধদেিচ্ছক্তেম্পন্ন েক্তা রতরন এেং তা োঁহার অকপট উচ্ছক্তেেূহ সয েযুর ভাষার 

েযে রদয়া রতরন িকাি কমরন, তাহা তদীয় ধগররক েেন এেং েুচ্ছদ্ধদীপ্ত দৃঢ় েুখেণ্ডল 

অমপক্ষা কে আকষ বেীয় নয়।’— (রনউ ইয়কব চ্ছক্রটটক) 

  

ঐ পৃষ্ঠামতই পুনে বার রলরখত আমিঃ 

  

‘তা োঁহার রিক্ষা, োচ্ছিতা এেং েমনােুগ্ধকর েেচ্ছক্তত্ব আোমদর েম্মুমখ রহন্দ ুেভেতার 

এক নূতন যারা উন্মুক্ত কররয়ামি। তা োঁহার িরতভাদীপ্ত েুখেণ্ডল, গম্ভীর ও েুলরলত 

কণ্ঠস্বর স্বতই োনুষমক তা োঁহার রদমক আকৃষ্ট কমর এেং ঐ রেরযদত্ত েম্পদেহাময় 

এমদমির েহু ক্লাে ও গীজবায় িচামরর িমল আজ আেরা তা োঁর েতোমদর েরহত 

পরররচত হইয়ারি। সকান িকার সনাট িস্তুত কররয়া রতরন েক্তৃতা কমরন না। রকন্তু 

রনজ েক্তেে রেষয়গুরল যারাোরহকভামে িকাি কররয়া অপূে ব সকৌিল ও ঐকারন্তকতা 

েহকামর রতরন েীোংোয় উপনীত হন এেং অন্তমরর গভীর সিরো তা োঁহার োচ্ছিতামক 

অপূে বভামে োে বক কররয়া সতামল।’ 
  

‘যে বেহােভায় রেমেকানন্দই অরেেংোরদরূমপ েে বমশ্রষ্ঠ েেচ্ছক্ত। তা োঁহার েক্তৃতা শুরনয়া 

আেরা েুচ্ছঝমতরি সয, এই রিরক্ষত জারতর েমযে যে বিচারক সিরে করা কত 

রনেু বচ্ছদ্ধতার কাজ।’—(সহর্্যাল্ড, এখানকার সশ্রষ্ঠ কাগজ) 

  

আর অরযক উদ্যতৃ কররলাে না, পামি আোয় দারম্ভক েরলয়া েসন কমরন। রকন্তু 

আপনামদর েতবোন অেস্থা িায় কূপেণূ্ডমকর েত হইয়ামি েরলয়া এেং েরহজবগমত 

সকাোয় রক ঘটটমতমি, তাহার রদমক দৃটষ্ট রদোর েত অেস্থা আপনামদর নাই সদরখয়া 

এটুকু সলখা িময়াজন সোয কররয়ারি। অেিে েেচ্ছক্তগতভামে আপনার কো েরলমতরি 
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না—আপনামক েহািাে েরলয়া জারন, রকন্তু জারতর েে বোযারমের পমক্ষ আোর উচ্ছক্ত 

িমযাজে। 
  

আরে ভারতেমষ ব সযেন রিলাে এখামনও টেক সতেরন আরি, সকেল এই রেমিষ উন্নত 

ও োচ্ছজবত সদমি যমেষ্ট েোদর ও েহানুভূরত লাভ কররমতরি—যাহা আোমদর সদমির 

রনমে বাযগে স্বমেও রচন্তা কররমত পামর না। আোমদর সদমি োযুমক এক টুকরা রুটট 

রদমতও েোই কুটণ্ঠত হয় আর এখামন একটট েক্তৃতার জনে এক হাজার টাকা রদমতও 

েকমল িস্তুত; এেং সয উপমদি ইহারা লাভ কররল, তাহার জনে আজীেন কৃতজ্ঞ 

োমক। 
  

এই অপরররচত সদমির নরনারী আোমক যতটুকু েুচ্ছঝমত পাররমতমি, ভারতেমষ ব সকহ 

কখনও ততটুকু সোমঝ নাই। আরে ইিা কররমল এখন এখামন পরে আরামের েমযে 

জীেন কাটামতই পারর, রকন্তু আরে েন্নোেী এেং েেস্ত সদাষত্রুটট েমেও 

ভারতেষ বমক ভালোরে। অতএে দ-ুচারর োে পমরই সদমি রিররমতরি এেং যাহারা 

কৃতজ্ঞতার যারও যামর না, তাহামদর েমযে পূমে বর েত নগমর নগমর যে ব ও উন্নরতর 

েীজ েপন কররমত োরকে। 
  

আমেররকার জনোযারে রভন্নযে বােলম্বী হইয়াও আোর িরত সয েহায়তা েহানুভূরত 

শ্রদ্ধা ও আনুকূলে সদখাইয়ামি, তাহার েরহত আোর রনজ সদমির স্বাে বপরতা 

অকৃতজ্ঞতা ও রভকু্ষক-েমনােৃরত্তর তুলনা কররয়া আরে লজ্জা অনুভে করর এেং সেই 

জনেই আপনামক েরল সয, সদমির োরহমর আরেয়া অনোনে সদি সদখুন এেং রনজ 

অেস্থার েরহত তুলনা করুন। 
  

এখন, এই-েকল উদ্যতৃ অংি পাে কররোর পর, ভারতেষ ব হইমত একজন েন্নোেী 

এমদমি সিরে করা েেীচীন হইয়ামি েরলয়া আপনার েমন হয় রক? 

  

অনুগ্রহপূে বক এই রচটে িকাি কররমেন না। ভারতেমষ ব োরকমতও সযেন, এখামনও 

টেক সতেরন—অপমকৌিল িারা নাে করামক আরে ঘৃো করর। 
  

আরে িভুর কায ব কররয়া যাইমতরি এেং রতরন সযোয় লইয়া যাইমেন সেখামনই যাইে। 

‘েূকং কমরারত োচালং’ ইতোরদ—যা োঁহার কৃপা েূকমক োচাল কমর, পঙু্গমক রগরর 

লঙ্ঘন করায়, রতরনই আোমক োহাযে কররমেন। আরে োনুমষর োহামযের অমপক্ষা 
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রারখ না। যরদ িভুর ইিা হয়, তমে ভারতেমষ ব রকম্বা আমেররকায় রকম্বা উত্তর সেরুমত 

েে বত্র রতরনই আোমক োহাযে কররমেন। আর যরদ রতরন োহাযে না কমরন, তমে অনে 

সকহই কররমত পাররমে না। রচরকাল িভুর জয় হউক। ইরত 

  

আিীে বাদক 

আপনামদর রেমেকানন্দ 

  

১৩১* 

  

৫৪১, রিয়ারে বন এরভরনউ, রচকামগা 

নমভম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় সদওয়ানজী, 

আপনার পত্র পাইয়া রেমিষ িীরতলাভ কররয়ারি। পররহাে আরে টেকই েুচ্ছঝমত পারর, 

রকন্তু আরে কু্ষদ্র রিশুটট নই সয, উহামতই রনরস্ত হইে। 
  

েংগেন ও েংমযাগিচ্ছক্তই পাশ্চাতে জারতগুরলর োিমলের সহতু; আর পরস্পমরর 

িরত রেশ্বাে, েহমযারগতা ও েহায়তা িারাই ইহা েম্ভে হইয়া োমক। … ধজনযে বােলেী 

েীরচা োঁদ গান্ধীর কোই যরুন, তা োঁহামক আপরন সোম্বাইময় যমেষ্ট জারনমতন। এই 

ভদ্রমলাকটট এমদমির দুজবয় িীমতও রনরারেষ রভন্ন অনে খাদে গ্রহে কমরন না এেং 

রনমজর সদি ও যে বমক িােপে েেে বন কমরন। এমদমির জনোযারে তা োঁহামক রেমিষ 

পিন্দ কমর, রকন্তু যাহারা তা োঁহামক এমদমি পাোইয়ারিল, তাহারা আজ রক 

কররমতমি?—তাহারা েীরচা োঁদমক জারতচুেত কররমত েমচষ্ট। 
  

রহংোরূপ পাপ দােজারতর েমযেই স্বভােতঃ উদ্ভূত হইয়া োমক এেং উহাই 

তাহারদগমক হীনতার পমঙ্ক রনেজ্জজ্জত কররয়া রামখ। এমদমি ‘—’রা েক্তৃতা কররয়া 

অে বেংগ্রমহর সচষ্টা কররমতরিল এেং রকিু োিলে লাভ সয কমর নাই—এেন নমহ, 

রকন্তু তদমপক্ষা অরযকতর োিলে আরে লাভ কররয়ারিলাে; আরে সকানিকামর 

তাহামদর রেঘ্নস্বরূপ হই নাই। তমে রক কারমে আোর োিলে অরযক হইয়ারিল? কারে 

উহাই রিল ভগোমনর অরভিায়। 
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এমদমি সকহ যরদ উন্নরতর পমে অগ্রের হইমত োমক, তমে েকমলই তাহামক োহাযে 

কররমত িস্তুত। আর ভারতেমষ ব কাল যরদ সকান একটট পরএকায় আপরন আোর 

িিংো কররয়া এক িত্র সলমখন, তমে পররদন সদিেুদ্ধ েকমল আোর রেপমক্ষ 

দা োঁড়াইমে। ইহার সহতু রক? সহতু—দােেুলভ েমনােৃরত্ত। রনমজমদর েমযে সকহ োযারে 

স্তর হইমত একটু োো উোঁচু কররয়া দা োঁড়াইমে, ইহা তাহামদর পমক্ষ অেহে। এমদমির 

েুচ্ছক্তকােী, স্বােলম্বী ও ভ্রাতৃভামে উদ্েুদ্ধ জনগমের েরহত আোমদর সদমির অপদাে ব 

সলাকগুরলর রক আপরন তুলনা কররমত চান? আোমদর েরহত যাহামদর রনকটতে 

োদৃিে আমি, তাহারা এমদমির েমদোদােত্বেুক্ত রনমগ্রাগে। 
  

আমেররকা যুক্তরামষ্ট্রর দরক্ষোংমি িায় দুই সকাটট রনমগ্রা আর েুটষ্টমেয় কময়কটট সশ্বত 

আমেররকান োে কমর; অেচ এই সশ্বতকায় কময়কজনই রনমগ্রারদগমক দাোইয়া 

রারখয়ামি। 
  

আইন অনুোমর েে ক্ষেতা োকা েমেও এই দােজারতর েুচ্ছক্তর জনে আমেররকানরা 

ভাইময় ভাইময় এক নিৃংে যুমদ্ধ রলপ্ত হইয়ারিল। সেই একই সদাষ—রহংো এখামনও 

ররহয়ামি। একজন রনমগ্রা আর একজমনর িিংো রকম্বা উন্নরত েহে কররমত পামর না; 

অরেলমম্ব তাহামক রনমষ্পরষত কররোর জনে আমেররকানরদমগর েরহত সযাগ সদয়। 

ভারত- েমষ বর োরহমর না আরেমল এ রেষময় েেেক যারো হওয়া েম্ভে নমহ। 
  

যাহামদর িচুর অে ব ও িরতপরত্ত আমি, তাহামদর পমক্ষ জগৎমক এইভামে চরলমত 

সদওয়া টেক েমট; রকন্তু যাহারা লক্ষ লক্ষ দররদ্র ও রনমষ্পরষত নরনারীর েুমকর রক্তিারা 

অচ্ছজবত অমে ব রিরক্ষত হইয়া এেং রেলারেতায় আকণ্ঠ রনেজ্জজ্জত োরকয়াও উহামদর 

কো একটটোর রচন্তা কররোর অেের পায় না—তাহারদগমক আরে ‘রেশ্বােঘাতক’ 

েরলয়া অরভরহত করর। 
  

সকাোয় ইরতহামের সকান্ যুমগ যনী ও অরভজাত েম্প্রদায়, পুমরারহত ও যে ববচ্ছজগে 

দীনদুঃখীর জনে রচন্তা কররয়ামি?—তাহামদর ক্ষেতার জীেনীিচ্ছক্ত ইহামদর রনমষ্পষে 

হইমতই উদ্ভূত! 
  

রকন্তু িভু েহান্। িীঘ্রই হউক আর রেলমম্বই হউক, এ অনোময়র েেুরচত িলও 

িরলয়ামি। যাহারা দররমদ্রর রক্ত সিাষে কররয়ামি, উহামদর অচ্ছজবত অমে ব রনমজরা 
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রিক্ষা লাভ কররয়ামি, এেন রক, যাহামদর ক্ষেতা-িরতপরত্তর সেৌয দররমদ্রর 

দুঃখনদমনের উপরই রনরে বত—কালচমক্রর আেতবমন তাহামদরই হাজার হাজার সলাক 

দােরূমপ রেক্রীত হইয়ামি; তাহামদর স্ত্রী-কনোর েয বাদা নষ্ট হইয়ামি এেং রেষয়-

েম্পরত্ত েেই লুটণ্ঠত হইয়ামি। রেগত েহস্র েৎের যােৎ ইহাই চরলয়া আরেমতমি। 

আর ইহার পশ্চামত রক সকান কারে নাই েরলয়া আপরন েমন কমরন? 

  

ভারতেমষ ব দররদ্রগমের েমযে েুেলোমনর েংখো এত সেিী সকন? এ-কো েলা েূখ বতা 

সয, তরোররর োহামযে তাহারদগমক যে বান্তরগ্রহমে োযে করা হইয়ারিল। … েস্তুতঃ 

জরেদার ও পুমরারহতেমগ বর হস্ত হইমত রনেৃরতলামভর জনেই উহারা যে বান্তর গ্রহে 

কররয়ারিল। আর সেইজনে োঙলামদমি, সযখামন জরেদামরর রেমিষ েংখোরযকে, 

সেখামন কৃষকেম্প্রদাময়র েমযে রহন্দ ুঅমপক্ষা েুেলোমনরই েংখো সেিী। 
  

এই রনয বারতত ও অযঃপরতত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নরতর কো সক রচন্তা কমর? কময়ক 

হাজার রিগ্রীযারী েেচ্ছক্তিারা একটট জারত গটেত হয় না, অেো েুটষ্টমেয় কময়কটট 

যনীও একটট জারত নমহ। আোমদর েুমযাগ-েুরেযা খুে সেিী নাই—এ-কো অেিে 

েতে, রকন্তু সযটুকু আমি, তাহা রএি সকাটট নরনারীর েুখ-স্বািমন্দের পমক্ষও যমেষ্ট। 
  

আোমদর সদমির িতকরা নব্বই জনই অরিরক্ষত, অেচ সক তাহামদর রেষয় রচন্তা 

কমর?—এ-েকল োেুর দল রকম্বা তোকরেত সদিরহনতষীর দল রক? 

  

এ-েকল েমেও আরে েরল সয, ভগোন্ অেিেই একজন আমিন এেং এ-কো 

পররহামের রেষয় নমহ। রতরনই আোমদর জীেন রনয়রন্ত্রত কররমতমিন; এেং যরদও 

আরে জারন সয, দােজারত তাহার স্বভােমদামষ যোে ব রহতকারীমকই দংিন কররয়া 

োমক, তোরপ ইহামদরই জনে আরে িাে বনা করর এেং আোর েরহত আপরনও িাে বনা 

করুন। যাহা রকিু েৎ, যাহা রকিু েহৎ, তাহার িরত আপরন যোে ব েহানুভূরতেম্পন্ন। 

আপনামক জারনয়া অন্ততঃ এেন একজনমক জারনয়ারি েরলয়া আরে েমন করর, 

যা োঁহার েমযে োরেস্তু আমি, যা োঁহার িকৃরত উদার এেং রযরন অন্তমর োরহমর অকপট। 

তাই আোর েরহত ‘তেমো ো সজোরতগ বেয়’—এই িাে বনায় সযাগ রদমত আরে 

আপনামক আহ্বান করর। 
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সলামক রক েরলল—সেরদমক আরে ভূ্রমক্ষপ করর না। আোর ভগোনমক, আোর 

যে বমক, আোর সদিমক—েমে বাপরর দররদ্র রভকু্ষকমক আরে ভালোরে। রনপীরড়ত, 

অরিরক্ষত ও দীনহীনমক আরে ভালোরে; তাহামদর সেদনা অন্তমর অনুভে করর, কত 

তীব্রভামে অনুভে করর, তাহা িভুই জামনন। রতরনই আোমক পে সদখাইমেন। 

োনুমষর স্তুরত-রনন্দায় আরে দৃকপাতও করর না, তাহামদর অরযকাংিমকই অজ্ঞ 

কলরেকারী রিশুর েত েমন করর। েহানুভূরত ও রনঃস্বাে ব ভালোোর টেক েে বকোটট 

ইহারা কখনও েুচ্ছঝমত পামর না। রকন্তু শ্রীরােকৃমষ্ণর আিীে বামদ আোর সে অন্তদৃবটষ্ট 

আমি। 
  

েুটষ্টমেয় েহকেীমদর লইয়া এখন আরে কাজ কররমত সচষ্টা কররমতরি, আর উহামদর 

িমতেমক আোরই েত দররদ্র রভকু্ষক। তাহারদগমক আপরন সদরখয়ামিন। িভুর কাজ 

রচররদন দীন-দররদ্রগেই েম্পন্ন কররয়ামি। আিীে বাদ কররমেন সযন ঈশ্বমরর িরত, 

গুরুর িরত এেং রনমজর িরত আোর রেশ্বাে অটুট োমক। 
  

সিে এেং েহানুভূরতই একোত্র পন্থা। ভালোোই একোত্র উপােনা। 
  

িভু আপনামদর রনরন্তর েহায়তা করুন। আোর আিীে বাদারদ জারনমেন। 
  

১৩২* 

  

[রাজা পোরীমোহন েুমখাপাযোয়মক রলরখত]১৮ 

  

রনউ ইয়র্ক 

১৮ নমভম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় েহািয়, 

েম্প্ররত করলকাতা টাউন হমলর েভায় সয িস্তােগুরল গৃহীত হইয়ামি এেং আোর 

েহ-নাগররকগে আোমক উমদ্দি কররয়া সয েহৃদয়তাপূে ব কোগুরল পাোইয়ামিন, 

তাহা আরে পাইয়ারি। 
  

েহািয়, আোর কু্ষদ্র কায বও সয আপনারা োদমর অনুমোদন কররয়ামিন, তজ্জন্য 

আোর হৃদময়র গভীরতে কৃতজ্ঞতা গ্রহে করুন। 
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আোর দৃঢ় যারো—সকান েেচ্ছক্ত ো জারত অপর জারত হইমত রনমজমক েমূ্পে ব পৃেক্ 

রারখয়া ো োঁরচমত পামর না। আর সযখামনই সশ্রষ্ঠত্ব, পরেত্রতা ো নীরত (policy)-েম্বন্ধীয় 

ভ্রান্ত যারোর েিেতী হইয়া এইরূপ সচষ্টা করা হইয়ামি, সযখামনই সকান জারত 

আপনামক পৃেক্ রারখয়ামি, সেখামনই তাহার পমক্ষ িল অরতিয় সিাচনীয় হইয়ামি। 
  

আোর েমন হয়, ভারমতর পতন ও অেনরতর এক িযান কারে—জারতর চারররদমক 

এইরূপ আচামরর সেড়া সদওয়া। িাচীনকামল এই আচামরর িকৃত উমদ্দিে রিল—

রহন্দরুা সযন চতুষ্পাশ্ব বেতী সেৌদ্ধমদর েংস্পমি ব না আমে । ইহার রভরত্ত—অপমরর িরত 

ঘৃো। 
  

িাচীন ো আযুরনক তারকবকগে রেেো যুচ্ছক্তজাল রেস্তার কররয়া যতই ইহা োরকোর 

সচষ্টা করুন না সকন, অপরমক ঘৃো কররমত োরকমল সকহই রনমজ অেনত না হইয়া 

োরকমত পামর না। যে বনীরতর এই অেেে ব রনয়মের জাজ্বলেোন িোেস্বরূপ—ইহার 

অরনোয ব িল এই হইল সয, যাহারা একরদন িাচীন জারতেেূমহর িীষ বস্থান অরযকার 

কররয়ারিল, তাহারাই এক্ষমে েেুদয় জারতর উপহাে ও ঘৃোর পাত্র হইয়া দা োঁড়াইয়ামি। 

আোমদরই পূে বপুরুষগে সয রনয়ে িেে আরেোর কররয়ারিমলন, আেরাই সেই 

রনয়ে লঙ্ঘন কররোর দৃষ্টান্তস্থল হইয়া ররহয়ারি। 
  

আদান-িদানই িকৃরতর রনয়ে; ভারতমক যরদ আোর উটেমত হয়, তমে তাহামক রনজ 

ঐশ্বয ব-ভাণ্ডার উন্মুক্ত কররয়া পৃরেেীর েেুদয় জারতর রভতর িড়াইয়া রদমত হইমে এেং 

পররেমতব অপমর যাহা রকিু সদয়, তাহাই গ্রহমের জনে িস্তুত হইমত হইমে। 

েম্প্রোরেই জীেন—েঙ্কীে বতাই েৃতুে; সিেই জীেন—সিষই েৃতুে। আেরা সযরদন 

হইমত অপর জারতেকলমক ঘৃো কররমত আরে্ত কররলাে, সেইরদন হইমত আোমদর 

বংে আরম্ভ হইল; আর যতরদন না আেরা আোর েম্প্রোরেিীল হইমতরি, ততরদন 

রকিুই আোমদর রেনাি আটকাইয়া রারখমত পাররমে না। অতএে আোরদগমক 

পৃরেেীর েকল জারতর েরহত রেরিমত হইমে। আর িত িত কুেংস্কারারেষ্ট ও স্বাে বপর 

েেচ্ছক্ত (িোদোমকের কুকুর সযেন গরুর জােপামত্র শুইয়া োরকয়া, রনমজও তাহা খায় 

না অেচ গরুরও খাইোর েোঘাত উৎপাদন কমর, ইহারাও সেইরূপ) অমপক্ষা িমতেক 

রহন্দ,ু রযরন রেমদমি ভ্রেে কররমত যান, রতরন স্বমদমির অরযকতর কলোেোযন কমরন। 

পাশ্চাতে জারতগে জাতীয় জীেমনর সয অপূে ব সেৌয রনে বাে কররয়ামিন, সেগুরল 

চররত্ররূপ স্তমম্ভর উপর িরতটষ্ঠত। যতরদন না আেরা এইরূপ িত িত উৎকৃষ্ট চররত্র 
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েৃটষ্ট কররমত পাররমতরি, ততরদন এ-জারত ো ও-জারতর রেরুমদ্ধ রেরচ্ছক্তিকাি ও 

চীৎকার করা েৃো। 
  

সয অপরমক স্বাযীনতা রদমত িস্তুত নয়, সে রক স্বয়ং স্বাযীনতা পাইোর সযাগে? আেুন, 

আেরা েৃো চীৎকামর িচ্ছক্তক্ষয় না কররয়া যীরতার েরহত েনুমষোরচতভামে কাময ব 

লারগয়া যাই। আর আরে েমূ্পে বরূমপ রেশ্বাে করর সয, সকহ রকিু পাইোর টেক টেক 

উপযুক্ত হইমল জগমতর সকান িচ্ছক্তই তাহামক তাহার িাপে হইমত েচ্ছিত কররমত 

পামর না। আোমদর জাতীয় জীেন অতীতকামল েহৎ রিল, তাহামত েমন্দহ নাই, রকন্তু 

আরে অকপটভামে রেশ্বাে করর সয, আোমদর ভরেষেৎ আরও সগৌরোরেত। িঙ্কর 

আোরদগমক পরেত্রতা, ধযয ব ও অযেেোময় অরেচরলত রাখুন। 
  

ভেদীয় রেশ্বে্ত 

রেমেকানন্দ 

  

১৩৩* 

  

[োন্দ্রাজী ভক্তগমের উমদ্দমি শ্রীআলারেঙ্গা সপরুেলমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

১৯ নমভম্বর, ১৮৯৪ 

  

সহ েীরহৃদয় যুেকেৃন্দ, 

সতাোমদর গত ১১ অমটাের তাররমখর পত্র কাল পাইয়া অরতিয় আনচ্ছন্দত হইলাে। 

এ পয বন্ত সকান রেঘ্ন না হইয়া েরং আোমদর কাময ব উন্নরতই হইয়ামি, ইহামত আরে 

পরে আনচ্ছন্দত। সয-সকানরূমপই হউক, েমঙ্ঘর যাহামত দৃঢ় িরতষ্ঠা ও উন্নরত হইমত 

পামর, তাহা কররমতই হইমে; আর আেরা ইহামত রনশ্চয়ই কৃতকায ব হইে—রনশ্চয়ই। 

‘না’ েরলমল চরলমে না। আর রকিুরই আেিেক নাই, আেিেক সকেল সিে েরলতা ও 

েরহষু্ণতা। জীেমনর অে ব রেস্তার; রেস্তার ও সিে একই কো। েুতরাং সিেই জীেন—

উহাই জীেমনর একোত্র গরতরনয়ােক; স্বাে বপরতাই েৃতুে, জীেন োরকমতও ইহা েৃতুে, 

আর সদহােোমনও এই স্বাে বপরতাই িকৃত েৃতুেস্বরূপ। সদহােোমন রকিুই োমক না, 

এ-কোও যরদ সকহ েমল, তোরপ তাহামক স্বীকার কররমত হইমে সয, এই স্বাে বপরতাই 

যোে ব েৃতুে। 
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পমরাপকারই জীেন, পররহতমচষ্টার অভােই েৃতুে। িতকরা নব্বই জন নরপশুই েৃত, 

সিততুলে, কারে সহ যুেকেৃন্দ, যাহার হৃদময় সিে নাই, সে েৃত িাড়া আর রক? সহ 

যুেকেৃন্দ, দররদ্র অজ্ঞ ও রনপীরড়ত জনগমের েেো সতােরা িামে িামে অনুভে কর, 

সেই অনুভমের সেদনায় সতাোমদর হৃদয় রুদ্ধ হউক, েচ্ছস্তে ঘুররমত োকুক, 

সতাোমদর পাগল হইয়া যাইোর উপক্রে হউক। তখন রগয়া ভগোমনর পাদপমে 

সতাোমদর অন্তমরর সেদনা জানাও। তমেই তা োঁহার রনকট হইমত িচ্ছক্ত ও োহাযে 

আরেমে—অদেে উৎোহ, অনন্ত িচ্ছক্ত আরেমে। গত দি েৎের যররয়া আোর 

েূলেন্ত্র রিল—এরগময় যাও, এখনও েরলমতরি, এরগময় যাও। যখন চতুরদবমক অন্ধকার 

ধে আর রকিুই সদরখমত পাই নাই, তখনও েরলয়ারি—এরগময় যাও। এখন একটু একটু 

আমলা সদখা যাইমতমি, এখনও েরলমতরি—এরগময় যাও। েৎে, ভয় পাইও না। উপমর 

তারকাখরচত অনন্ত আকািেণ্ডমলর রদমক েভয় দৃটষ্টমত চারহয়া েমন কররও না, উহা 

সতাোমক রপরষয়া সিরলমে। অমপক্ষা কর, সদরখমে—অল্পক্ষমের েমযে সদরখমে, েেই 

সতাোর পদতমল। টাকায় রকিুই হয় না, নামেও হয় না, যমিও হয় না, রেদোয়ও রকিু 

হয় না, ভালোোয় েে হয়—চররত্রই োযারেঘ্নরূপ েজ্রদৃঢ় িাচীমরর েযে রদয়া পে 

কররয়া লইমত পামর। 
  

এক্ষমে আোমদর েম্মুমখ েেেো এই—স্বাযীনতা েেতীত সকানরূপ উন্নরতই েম্ভে 

নমহ। আোমদর পূে বপুরুমষরা যে বরচন্তায় স্বাযীনতা রদয়ারিমলন, িমল আেরা এই অপূে ব 

যে ব পাইয়ারি। রকন্তু তা োঁহারা েোমজর পাময় অরত কটেন িঙৃ্খল পরাইমলন। এক কোয় 

েরলমত সগমল আোমদর েোজ ভয়ােহ, ধপিারচক। পাশ্চাতেমদমি েোজ রচরকাল 

স্বাযীনতা েমম্ভাগ কররয়ামি—তাহামদর েোমজর রদমক লক্ষে কররয়া সদখ। আোর 

অপররদমক তাহামদর যে ব রকরূপ, সেরদমকও দৃটষ্টপাত কররও। 
  

স্বাযীনতাই উন্নরতর িেে িতব। সযেন োনুমষর রচন্তা কররোর ও কো েরলোর স্বাযীনতা 

োকা আেিেক, সতেরন তাহার আহার সপাষাক রেোহ ও অনোনে েকল রেষময়ই 

স্বাযীনতা িময়াজন—তমে এই স্বাযীনতা সযন অপর কাহারও অরনষ্ট না কমর। 
  

আেরা রনমে বামযর েত জড় েভেতার রেরুমদ্ধ চীৎকার কররমতরি। না কররেই ো সকন? 

হাত োড়াইয়া না পাইমল ‘আঙুর টক’ েরলে না সতা রক! ভারমতর আযোচ্ছত্মক েভেতার 

সশ্রষ্ঠত্ব স্বীকার কররমলও ভারমত এক লক্ষ নরনারীর অরযক যোে ব যারে বক সলাক নাই, 
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ইহা োরনমতই হইমে। এই েুটষ্টমেয় সলামকর আযোচ্ছত্মক উন্নরতর জনে ভারমতর চ্ছত্রি 

সকাটট সলাকমক অেভে অেস্থায় োরকমত হইমে এেং না খাইয়া েররমত হইমে? 

একজন সলাকও সকন না খাইয়া েররমে? েুেলোনগে রহন্দরুদগমক জয় কররল—এ 

ঘটনা েম্ভে হইল সকন? োহে েভেতা েম্বমন্ধ রহন্দরু অজ্ঞতাই ইহার কারে। োহে 

েভেতা আেিেক শুযু তাহাই নমহ; িময়াজমনর অরতররক্ত েস্তুর েেেহারও আেিেক, 

যাহামত গরীে সলামকর জনে নূতন নূতন কামজর েৃটষ্ট হয়। 
  

অন্ন! অন্ন! সয ভগোন্ এখামন আোমক অন্ন রদমত পামরন না, রতরন সয আোমক স্বমগ ব 

অনন্ত েুমখ রারখমেন—ইহা আরে রেশ্বাে করর না। ভারতমক উোইমত হইমে, 

গরীেমদর খাওয়াইমত হইমে, রিক্ষার রেস্তার কররমত হইমে, আর সপৌমরারহতেরূপ পাপ 

দূরীভূত কররমত হইমে। আরও খাদে, আরও েুমযাগ িময়াজন। আোমদর রনমে বায 

যুেকগে ইংমরজগমের রনকট হইমত অরযক ক্ষেতা লামভর জন্য েভােরেরত কররয়া 

োমক—ইহামত ইংমরজরা হামে। সয অপরমক স্বাযীনতা রদমত িস্তুত নয়, সে 

সকানেমতই স্বাযীনতা পাইোর সযাগে নমহ। দামেরা িচ্ছক্ত চায় অপরমক দাে কররয়া 

রারখোর জনে। তাই েরল, এই অেস্থা যীমর যীমর আরনমত হইমে—সলাকমক অরযক 

যে বরনষ্ঠ হইমত রিক্ষা রদয়া ও েোজমক স্বাযীনতা রদয়া। িাচীন যে ব হইমত এই 

সপৌমরারহমতের অতোচার ও অনাচামরর েূমলামিদ কররয়া সিল, সদরখমে এই যে বই 

জগমতর েে বমশ্রষ্ঠ যে ব। 
  

আোর কো রক েুচ্ছঝমতি? ভারমতর যে ব লইয়া ইওমরামপর েোমজর েত একটট 

েোজ গরড়মত পার? আোর রেশ্বাে ইহা কাময ব পররেত করা খুে েম্ভে, আর এরূপ 

হইমেই হইমে। ইহা কাময ব পররেত কররোর িযান উপায়—েযেভারমত একটট 

উপরনমেি স্থাপন। যাহারা সতাোমদর ভাে োরনয়া চরলমে, সকেল তাহামদর সেখামন 

রাখা হইমে। তারপর এই অল্পেংখেক সলামকর েমযে সেই ভাে রেস্তার কর। অেিে 

ইহামত টাকার দরকার, রকন্ত এ টাকা আরেমে। ইমতােমযে একটট সকন্দ্রীয় েরেরত 

কররয়া েেগ্র ভারমত তাহার িাখা স্থাপন কররয়া যাও। এখন সকেল যে বরভরত্তমত এই 

েরেরত স্থাপন কর; সকানরূপ োোচ্ছজক েংস্কামরর কো এখন িচার কররও না। 

সকেলোত্র এইটুকু সদরখমলই হইমে সয, অজ্ঞ সলাকরদমগর কুেংস্কার সযন িশ্রয় না 

পায়। িঙ্করাচায ব, রাোনুজ, ধচতনে িভৃরত িাচীন নামের েযে রদয়া এ-েকল েতে 
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িচাররত হইমল সলামক েহমজ গ্রহে কররয়া োমক। ঐ েমঙ্গ নগরেঙ্কীতবন িভৃরতরও 

েমন্দােস্ত কর। 
  

েমন কর, িেে েরেরত খুরলোর েেয় একটট েমহাৎেে কররমল। রনিান িভৃরত লইয়া 

রাস্তায় রাস্তায় ঘুররয়া নগরেঙ্কীতবন হইল, েক্তৃতারদ হইল। তারপর িরত েপ্তামহ এক 

ো তমতারযক োর েরেরতর অরযমেিন হউক। রনমজর রভতর উৎোহারি িজ্বরলত কর, 

আর চারররদমক রেস্তার কররমত োক। উটেয়া পরড়য়া কামজ লাগ। সনতৃত্ব কররোর েেয় 

সেেকভাোপন্ন হও, রনঃস্বাে বপর হও; আর একজন সগাপমন অপমরর রনন্দা কররমতমি, 

তাহা শুরনও না। অনন্ত ধযয ব যররয়া োক, রেচ্ছদ্ধ সতাোর করতমল। ভারমতর সকান 

কাগজ আর পাোইোর আেিেকতা নাই। আোর রনকট রেস্তর আরেয়ামি, আর না। 

এইটুকু েুঝ সয, সযখামন সযখামন সতােরা সকান োযারে েভা আহ্বান কররমত পাররয়াি, 

সেইখামনই কাজ কররোর একটু েুরেযা পাইয়াি। সেই েুরেযার েহায়তা লইয়া কাজ 

কর। কাজ কর, কাজ কর; পমরর রহমতর জনে কাজ করাই জীেমনর লক্ষে। আরে 

আয়ারমক পৃেক্ সকান পত্র রলরখ নাই, রকন্তু অরভনন্দন-পমত্রর সয উত্তর পাোইয়ারি, 

তাহাই সোয হয় পয বাপ্ত হইমে। তা োঁহামক ও অপরাপর েনু্ধগেমক আোর হৃদময়র 

ভালোো, েহানুভূরত ও কৃতজ্ঞতা জানাইমে। তা োঁহারা েকমলই েহািয় েেচ্ছক্ত। একটট 

রেষময় রেমিষ োেযান হইমেঃ আরে সতাোর রনকমটই আোর েেুদয় পত্র পাোই 

েরলয়া—অনোনে েনু্ধগমের রনকট—তুরে রনমজ সযন একটা েস্ত সলাক, এটা সদখাইমত 

যাইও না। আরে জারন, তুরে এত রনমে বায হইমতই পার না। তোরপ সতাোমক এ রেষময় 

োেযান কররয়া সদওয়া আোর কতবেে েরলয়া েমন করর। ইহামতই েম্প্রদায় ভাটঙয়া 

যায়। আরে চাই, সযন আোমদর েমযে সকানরূপ কপটতা, সকানরূপ লুমকাচুরর ভাে, 

সকানরূপ দুষ্টারে না োমক। আরে েরােরই িভুর উপর রনভবর কররয়ারি, রদোমলামকর 

নোয় উজ্জ্বল েমতের উপর রনভবর কররয়ারি। আোর রেমেমকর উপর এই কলঙ্ক লইয়া 

সযন েররমত না হয় সয, আরে নামের জনে, এেন রক, পমরর উপকার কররোর জনে 

লুমকাচুরর সখরলয়ারি। একরেন্দ ু দুনীরত, েদ েতলমের একরেন্দ ু দাগ পয বন্ত সযন না 

োমক। 
  

গুপ্ত েদোরি, লুমকান জয়ুাচুরর সযন রকিু আোমদর েমযে না োমক; রকিুই লুকাইয়া 

করা হইমে না। সকহ সযন রনমজমক গুরুর রেমিষ রিয়পাত্র েমন কররয়া অরভোমন 

স্ফীত না হন। এেন রক, আোমদর েমযে গুরুও সকহ োরকমে না; গুরুরগরর চরলমে না। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সহ েীরহৃদয় োলকগে, কাময ব অগ্রের হও। টাকা োক ো না োক, োনুমষর েহায়তা 

পাও আর নাই পাও, সতাোর সতা সিে আমি? ভগোন্ সতা সতাোর েহায় আমিন? 

অগ্রের হও, সতাোর গরত সকহ সরায কররমত পাররমে না। 
  

ভারত হইমত িকারিত রেওেরিষ্টমদর একখারন কাগমজ রলরখমতমি, তা োঁহারা আোর 

োিমলের পে িস্তুত কররয়া রারখয়ারিমলন! েমটই সতা!!! রনিক োমজ কো—

রেওেরিষ্টরা আোর পে িস্তুত কররয়া রদয়ামি! 
  

োেযান! আোমদর েমযে যাহামত রকিুোত্র অেতে িমেি না কমর। েতেমক যররয়া 

োক, আেরা রনশ্চয়ই কৃতকায ব হইে। হইমত পামর রেলমম্ব, রকন্তু রনচ্ছশ্চত কৃতকায ব 

হইে, এ েম্বমন্ধ সকান েমন্দহ নাই। কাজ কররয়া যাও। েমন কর, আরে জীরেত নাই। 

এই েমন কররয়া কামজ লাগ, সযন সতাোমদর িমতেমকর উপর েেুদয় কামজর ভার। 

ভােী পিাি িতাব্দী সতাোমদর রদমক চারহয়া আমি। ভারমতর ভরেষেৎ সতাোমদর 

উপর রনভবর কররমতমি। কাজ কররয়া যাও। 
  

ইংলণ্ড হইমত অক্ষময়র একখারন েুন্দর পত্র পাইয়ারি। জারন না, কমে ভারমত যাইমত 

পাররে। এখামন িচামরর সযেন েুরেযা, োহাযেিারপ্তরও সেইরূপ আিা। ভারমত 

সলামকরা েড় সজার আোর িিংো কররমত পামর, রকন্তু সকহ একটট পয়ো রদমত রাজী 

নয়। পাইমেই ো সকাোয়? রনমজরা সয রভকু্ষক! তারপর ভারতোেীরা রেগত দুই েহস্র 

ো তমতারযক েষ ব যররয়া সলাকরহতকর কায ব কররোর িচ্ছক্ত হারাইয়া সিরলয়ামি। জারত 

(Nation), েে বোযারে (Public) িভৃরত তে েম্বমন্ধ তাহারা এই নূতন ভাে পাইমতমি। 

েুতরাং তাহারদমগর উপর আোর সদাষামরাপ কররোর সকান িময়াজন নাই। পমর 

আরও রেস্তাররত রলরখমতরি। সতাোরদগমক অনন্তকামলর জনে আিীে বাদ । ইরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—সিানগ্রাি েম্বমন্ধ সতাোমদর আর খের লইোর িময়াজন নাই। আরে এইোত্র 

সখতরড় হইমত খের পাইলাে সয, উহা রনরাপমদ তোয় সপৌৌঁরিয়ামি। ইরত 

  

রে 

  

১৩৪* 
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যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

৩০ নমভম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

সিানগ্রাি ও পত্রখারন সতাোর কামি রনরাপমদ সপৌৌঁমিমি সজমন আনচ্ছন্দত হইলাে। 

আোমক খেমরর কাগমজর অংি সকমট আর পাোোর দরকার সনই, কাগমজর েনো 

আোয় ভারেময় রদময়মি—এখন যমেষ্ট হময়মি, আর আেিেক সনই। এখন েমঙ্ঘর 

জনে খাট। আরে ইমতােমযেই রনউ ইয়মকব একটা েরেরত স্থাপন কমররি, তার েহকারী 

েভাপরত িীঘ্রই সতাোমক পত্র রলখমেন—তুরেও যত িীঘ্র পার তা োঁমদর েমঙ্গ পত্রালাপ 

করমত আরম্ভ কর। আিা করর, আরে আরও কময়ক জায়গায় েরেরত স্থাপন করমত 

েেে ব হে। 
  

আোরদগমক আোমদর েে িচ্ছক্ত েংহত করমত হমে—একটা েম্প্রদায় গড়োর 

জনেও নয়, আযোচ্ছত্মক েোপামরর জনেও নয়, রকন্তু ধেষরয়ক রদকটার জনে। সজামরর 

েরহত িচারকায ব চালামত হমে। সতাোমদর েে োোগুমলা একত্র কর ও েঙ্ঘেদ্ধ হও। 
  

রােকৃমষ্ণর অমলৌরকক চ্ছক্রয়া েম্বমন্ধ রক পাগলারে হমি? আোর অদৃমষ্ট োরা জীেন 

সদখরি—গরু-তাড়ামনা ঘুচল না। েচ্ছস্তেহীন আহাম্মকগুমলা সকন সয এই োমজ 

আজগুরেগুমলা সলমখ তা জারনও না, েুচ্ছঝও না। েদমক ‘রি. গুমপ্তর ঔষময’ পররেত 

করা িাড়া রক রােকৃমষ্ণর জগমত আর সকান কাজ রিল না? িভু আোমক এই 

করলকাতার সলাকমদর হাত সেমক রক্ষা করুন! রক েে সলাক রনময় কাজ করমত হমে! 

যরদ এরা শ্রীরােকৃমষ্ণর একখানা যোে ব জীেনচররত রলখমত পামর—রতরন রক জনে 

এমেরিমলন, রক রিক্ষা রদমত এমেরিমলন, সেই রদক্ লক্ষে সরমখ রলখমত পামর, তমে 

রলখুক। নতুো এইেে আমোল-তামোল রলমখ তা োঁর জীেনী ও উপমদিমক সযন রেকৃত 

করা না হয়। এ-েে সলাক ভগোনমক জানমত চায়—এরদমক রােকৃমষ্ণর সভতর 

েুজরুরক িাড়া আর রকিু সদখমত পায় না! খাজা আহাম্মরক! এ-রকে আহাম্মরক 

সদখমল আোর রক্ত টগেগ িুটমত োমক। 
  

রকরি তা োঁর ভচ্ছক্ত, জ্ঞান ও যে বেেেময়র কো এেং অনোনে উপমদি তজবো করুন না? 

এই রলখমত হমে সয, তা োঁর জীেনটা একটা অোযারে আমলাকেরতবকা, যার তীব্র 
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রচ্ছিেম্পামত সলামক রহন্দযুমে বর েেগ্র রদক্ ো রূপ েতেেতেই েুঝমত েেে ব হমে। 

িামস্ত্র সয-েে জ্ঞান েতোদরূমপ রময়মি, রতরন তার েূতব দৃষ্টান্ত। ঋরষ ও অেতামররা যা 

োস্তরেক রিক্ষা রদমত সচময়রিমলন, রতরন রনমজর জীেন িারা তা সদরখয়া সগমিন। 

িাস্ত্রগুরল েতোদ োত্র—রতরন রিমলন তার িতেক্ষ অনুভূরত। এই েেচ্ছক্ত তা োঁর একান্ন-

েষ বেোপী একটা জীেমন পা োঁচ হাজার েিমরর জাতীয় আযোচ্ছত্মক জীেন যাপন কমর 

সগমিন এেং ভরেষেমতর জনে রিক্ষািদ আদি বরূমপ আপনামক গমড় তুমলরিমলন। 

রভন্ন রভন্ন েত এক একটা অেস্থা ো ক্রে োত্র, পরযে ব ো পরেমতর িরত শুযু 

সিষভােিূনে হমলই চলমে না, আোরদগমক ঐ যে ব ো েতমক আরলঙ্গনও করমত হমে; 

েতেই েকল যমে বর রভরত্ত—তা োঁর এই েতোদ িারা সেমদর েোখো ও িাস্ত্রেেূমহর েেেয় 

হমত পামর। এেে ভাে রনময় তা োঁর একখারন েুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জীেনচররত সলখা সযমত 

পামর। েেময় েেই টেক হমে। কুরুরচপূে ব অেংলি ভাষা পররহার করমে। … অনোনে 

জারতরা এগুরলমক চূড়ান্ত অশ্লীলতা েমন কমর। তা োঁর ইংমরজী জীেনচররত েেগ্র জগৎ 

পড়মে, েুতরাং োেযান, ঐিকার িব্দ ও ভাে সযন ওর রভতর িমেি না কমর। আোর 

রনকট সিররত একখানা জীেনচররত পড়লাে, তামত এইরূপ েহু িমব্দর িময়াগ 

আমি। … েুতরাং খুে োেযান—খুে োেযান হময় এরূপ ভাষা ো ভাে োদ সদমে। 
  

করলকাতায় েনু্ধমদর এরদমক একরেন্দ ুক্ষেতা সনই, অেচ হােেড়াইটা খুে আমি—

তারা রনমজমদর এত েড় েমন কমর সয, অপমরর পরােি ব শুনমত একদে নারাজ। এই 

অদ্ভুত ভদ্রমলাকমদর রনময় সয রক করে তা েুচ্ছঝ না—তামদর কাি সেমক সেিী রকিু 

আিা করর না। তা োঁর ইিা পূে ব সহাক। তারা সয োঙলা েইখারন পাটেময়মি, তার জনে 

লজ্জায় আোর োো সহোঁট হমি। সলখক হয়মতা সভমেমিন সয, রতরন সখালাখুরলভামে 

েতে রলরপেদ্ধ কমর যামিন, পরেহংেমদমের ভাষা পয বন্ত েজায় রাখমিন; রকন্তু রতরন 

এটা ভামেনরন সয, শ্রীরােকৃষ্ণ সেময়মদর োেমন কখনও এ-রকে ভাষা েেেহার 

করমতন না। এই সলখক আিা কসরন, তা োঁর েই স্ত্রীপুরুষ েেভামে পড়মে। িভু 

আহাম্মকমদর হাত সেমক আোয় রক্ষা করুন! তারা আোর রনমজর সখয়ামল চমল েমন 

কমর, তারা েকমলই তা োঁমক োক্ষাৎ সদমখমি! দূর িাই এরূপ েচ্ছস্তেহীনমদর সভতর 

রদময় যা রকিু সেমরায়, তা িুোঁ মড় সিমল রদমত হমে। রনমজরা রভখারী—রাজার েত 

চালচলন সদখামত চায়। রনমজরা আহাম্মক, েমন কমর—আেরা েস্ত জ্ঞানী! নগেে 

দাে েে, েমন করমি—আেরা িভু! এই সতা তামদর অেস্থা! রক সয করে, রকিু েুঝমত 

পারর না। িভু আোয় রক্ষা করুন! আোর েে আিা-ভরো সতাোমদর উপর। কাজ 
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কমর যাও, করলকাতার সলাকমদর েতানুোমর চমলা না, সকেল তামদর না চটটময় খুিী 

সরমখ যাও এই আিায় সয, তামদর েমযে সকউ না সকউ ভাল দা োঁড়ামত পামর। রকন্তু 

স্বাযীনভামে সতাোমদর কামজ অগ্রের হও। ভাত রান্না হমল অমনমকই পাত সপমত েমে 

যায়। োেযান—কাজ কমর যাও। েতত আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ১৩৫-১৪৪ 

১৩৫* 

  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

৩০ নমভম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় রকরি, 

সতাোর পত্র সপলাে। সতাোর েন সয এরদক ওরদক করমি, তা েে পড়লাে। েুখী 

হলাে সয, তুরে রােকৃষ্ণমক তোগ কররন। আরে সতাোমক পরােি ব রদচ্ছি—তা োঁর েম্বমন্ধ 

সয-েে অদ্ভুত গল্প িকারিত হময়মি সেগুরল সেমক আর সয-েে অহাম্মক ওগুরল 

রলখমি তামদর সেমক তুরে তিাত োকমে। সেগুরল েতে েমট, রকন্তু আরে রনচ্ছশ্চত 

েুঝরি, আহাম্মমকরা েে তালমগাল পারকময় রখচুরড় কমর সিলমে। তা োঁর কত ভাল ভাল 

জ্ঞানরারি রিক্ষা সদোর রিল! তমে রেদ্ধাইরূপ োমজ চ্ছজরনষগুমলার ওপর অত সঝা োঁক 

দাও সকন? অমলৌরকক ঘটনার েতেতা িোে করমত পারমলই সতা আর যমে বর েতেতা 

িোরেত হয় না—জমড়র িারা সতা আর ধচতমনের িোে হয় না। ঈশ্বর ো আত্মার 

অচ্ছস্তত্ব ো অেরমত্বর েমঙ্গ অমলৌরকক চ্ছক্রয়ার রক েম্বন্ধ? তুরে ঐ-েে রনময় োো 

ঘারেও না, তুরে সতাোর ভচ্ছক্ত রনময় োক আর এ রেষময় রনচ্ছশ্চন্ত হময় োক সয, আরে 

সতাোর েে দারয়ত্ব গ্রহে কমররি। এটা ওটা রনময় েনমক চিল কমরা না। রােকৃষ্ণমক 

িচার কর। সয পানীয় পান কমর সতাোর তৃষ্ণা রেমটমি, তা অপরমক পান করমত 

দাও। সতাোর িরত আোর আিীে বাদ—রেচ্ছদ্ধ সতাোর করতলগত সহাক। োমজ 

দাি বরনক রচন্তা রনময় োো ঘারেও না, অেো সতাোর সগা োঁড়ারে িারা অপরমকও রেরক্ত 

কমরা না। একটা কাজই সতাোর পমক্ষ যমেষ্ট—রােকৃষ্ণমক িচার করা, ভচ্ছক্ত িচার 

করা। এই কামজর জনে সতাোয় আিীে বাদ কররি—কাজ কমর যাও। এখন িভুর নাে 

িচার করমগ। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

১৩৬* 
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[িাঃ নাঞ্জণু্ড রাওমক রলরখত] 
  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

৩০ নমভম্বর, ১৮৯৪ 

  

সিোস্পমদষু, 

সতাোর েমনারে পত্রখারন এইোত্র সপলাে। তুরে সয শ্রীরােকৃমষ্ণর েরহো েুঝমত 

সপমরি, তা সজমন আোর েড়ই আনন্দ হল। আরও আনন্দ হল সতাোর তীব্র 

ধেরামগের পররচয় সপময়। এই ধেরাগেই সতা হল ভগোনলামভর অনেতে িেে োযন। 

আরে োন্দ্রাজোেীর উপর রচরকাল অমনক আিা সপাষে কমর এমেরি। এখনও 

আোর দৃঢ় রেশ্বাে, োন্দ্রাজ সেমকই আযোচ্ছত্মক তরঙ্গ উমে েেগ্র ভারতমক েনোয় 

ভারেময় সদমে। আরে সকেল এই িাে বনা করমত পারর সয, সতাোর শুভ েঙ্কল্প িীঘ্র 

রেদ্ধ সহাক। তমে েৎে, সতাোর উমদ্দিেরেচ্ছদ্ধর পমে রেঘ্নগুরলর কোও আোর েলা 

উরচত। িেেতঃ এটট সদখমত হমে সয, হোৎ রকিু কমর সিলা কারও পমক্ষ উরচত নয়। 

রিতীয়তঃ সতাোর ো এেং স্ত্রীর জনেও একটু ভাো উরচত। অেিে তুরে েলমত পার, 

শ্রীরােকৃমষ্ণর রিমষেরা েংোর তোগ করোর েেয় তা োঁমদর ো-োমপর েতােমত রক েে 

েেয় চমলরিমলন? আরে জারন, রনচ্ছশ্চত জারন সয, েড় েড় কাজ খুে স্বাে বতোগ েেতীত 

হমত পামর না। আরে রনচ্ছশ্চত জারন, ভারতোতা তা োঁর সশ্রষ্ঠ েন্তানগমের জীেন েরল 

চান, আর আোর অকপট আিা এই সয, তুরেও তা োঁর কৃপায় তা োঁমদরই অনেতে হোর 

সেৌভাগে লাভ করমে। 
  

েেগ্র জগমতর ইরতহাে আমলাচনা করমল সদখমত পামে, েহাপুরুষগে রচরকাল েড় 

েড় স্বাে বতোগ কমরমিন, আর োযারে সলাক তার েুিল সভাগ কমরমি। তুরে যরদ 

সতাোর রনমজর েুচ্ছক্তর জনে েে বস্ব তোগ কর, সে আর রক তোগ হল? তুরে রক জগমতর 

কলোমের জনে সতাোর রনমজর েুচ্ছক্তকােনা পয বন্ত তোগ করমত িস্তুত আি? তুরে 

স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ এ কোটা সভমে সদখ। আরে সতাোমক উপরস্থত এই পরােি ব রদই সয, 

তুরে রকিুরদন ব্রহ্মচারীর জীেন যাপন কর অে বাৎ রকিুরদমনর জনে স্ত্রীর েংস্রে 

এমকোমর সিমড় রদময় সতাোর রপতার গৃমহই োে কর—ইহাই ‘কুটীচক’ অেস্থা। 

জগমতর কলোমের জনে তুরে সয েহা স্বাে বতোগ করমত যাি, তামত সতাোর স্ত্রীমকও 

েম্মত করোর সচষ্টা কর। আর সতাোর যরদ জ্বলন্ত রেশ্বাে, েে বজয়ী সিে ও েে বিচ্ছক্তর 
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রচত্তশুচ্ছদ্ধ োমক, তমে তুরে সয সতাোর উমদ্দিেোযমন িীঘ্রই েিলতা লাভ করমে, সে 

রেষময় আোর অেুোত্র েমন্দহ সনই। সদহ েন িাে অপ বে কমর তুরে 

শ্রীরােকৃষ্ণমদমের উপমদি-িচারকাময ব সলমগ যাও সদরখ—কারে, োযনার িেে 

সোপান হমি কে ব। খুে েমনামযাগ রদময় েংসৃ্কত অযেয়ন আর খুে োযনভজমনর 

অভোে কর। সতাোমক োনে-জারতর একজন সশ্রষ্ঠ আচায ব হমত হমে, আর আোর 

গুরু েহারাজ েলমতন, ‘রনমজমক োরমত হমল একটট নরুন রদময় হয়, রকন্তু অপরমক 

োরমত সগমল োল তরোমরর দরকার।’ সতেরন সলাকরিক্ষা রদমত হমল অমনক িাস্ত্র 

পড়মত হয় ও অমনক তকব-যুচ্ছক্ত কমর সোঝামত হয়, রকন্তু রনমজর যে বলাভ সকেল 

একটট কোয় রেশ্বাে করমলই হয়। আর যখন টেক েেয় হমে, তখন তুরে েেগ্র 

জগমত রগময় তা োঁর নাে িচার করোর অরযকারী হমে। সতাোর েঙ্কল্প অরত শুভ ও 

পরেত্র, েমন্দহ নাই—ভগোন্ িীঘ্র সতাোর েঙ্কল্পরেচ্ছদ্ধর েহায় সহান, রকন্তু হোৎ 

একটা রকিু কমর সিল না। িেমে কে ব ও োযন-ভজমনর িারা রনমজমক পরেত্র কর। 
  

ভারত দীঘ বকাল যমর যন্ত্রো েময়মি, েনাতন যমে বর ওপর েহুকাল যমর অতোচার 

হময়মি। রকন্তু িভু দয়ােয়, রতরন আোর তা োঁর েন্তানগমের পররত্রামের জনে এমেমিন। 

পরতত ভারতমক আোর জাগররত হোর েুমযাগ সদওয়া হময়মি। শ্রীরােকৃষ্ণমদমের 

পদতমল েমে রিক্ষা গ্রহে করমলই সকেল ভারত উেমত পারমে। তা োঁর জীেন, তা োঁর 

উপমদি চারররদমক িচার করমত হমে, সযন রহন্দেুোমজর েে বাংমি—িরত অেুমত 

পরোেুমত এই উপমদি ওতমিাতভামে েোপ্ত হময় যায়। সক এ কাজ করমে? 

শ্রীরােকৃষ্ণমদমের পতাকা েহন কমর সক েেগ্র জগমতর উদ্ধামরর জনে যাত্রা করমে? 

সক নাে, যি, ঐশ্বয বমভাগ—এেন রক ইহমলাক-পরমলামকর েে আিা তোগ কমর 

অেনরতর সস্রাত সরায করমত এমগামে? কময়কটট যুেক দুগ বিাচীমরর ভিিমদমি 

লারিময় পমড়মি—তারা রনমজমদর জীেন উৎেগ ব কমরমি। তারা খুে অল্পেংখেক; 

এইরূপ কময়ক েহস্র যুেমকর িময়াজন। তারা রনশ্চয়ই আেমে।আরে আনচ্ছন্দত সয, 

আোমদর িভু সতাোর েমন তা োঁমদর অনেতে হোর ইিা জারগময় রদময়মিন। িভু 

যামক েমনানীত করমেন, সে-ই যনে—সে-ই েহামগৌরমের অরযকারী। তমোহ্রমদ 

েজ্জোন লক্ষ লক্ষ নরনারীমক িভুর সজোরতে বয় রামজে আনোর জনে সতাোর েঙ্কল্প 

উত্তে, আিা উচ্চ এেং লক্ষে অরত েহৎ। 
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রকন্তু সহ েৎে, এমত অন্তরায় আমি। হোৎ রকিু কমর সিলা উরচত নয়। পরেত্রতা, 

েরহষু্ণতা ও অযেেোয়—এই রতনটট, েমে বাপরর সিে রেচ্ছদ্ধলামভর জনে একান্ত 

আেিেক। সতাোর োেমন সতা অনন্ত েেয় পমড় আমি, অতএে তাড়াতারড় 

হুমড়াহুরড়র সকান িময়াজন সনই। তুরে যরদ পরেত্র ও অকপট হও, েেই টেক হময় 

যামে। সতাোর েত িত িত যুেক চাই, যারা েোমজর উপর রগময় েহামেমগ পড়মে 

এেং সযখামন যামে সেখামনই নেজীেন ও আযোচ্ছত্মক িচ্ছক্ত েিার করমে। ভগোন্ 

িীঘ্র সতাোর উমদ্দিে রেদ্ধ করুন। ইরত 

  

আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

১৩৭** 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

১৬৮, ব্রোট্্ল্্ ষ্ট্রীট, সকে্রব্রজ 

৮ রিমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় ভরগনী, 

এখামন রতন রদন আরি। সলিী সহনরী েোরমেমটর একটট েুন্দর েক্তৃতা হল। এখামন 

সরাজ েকামল সেদান্ত ো অপরাপর রেষময় রিক্ষা রদময় োরক। সতাোমক পাটেময় সদোর 

জনে একখারন ‘সেদান্তযে ব’ (Vedantism) ‘োদার সটম্পমলর’ রনকট রদময়রিলাে। সে-

খারন সোয করর সপময়ি। আর একরদন স্পোচ্ছল্ডংমদর ওখামন সখমত রগময়রিলাে। 

আোর আপরত্ত েমেও সেরদন তারা যমর েেল োরকবনমদর েোমলাচনা করমত হমে। 

আমলাচনা তামদর অরিয় হময় োকমে; হওয়া স্বাভারেক েমট—েে বদা, েে বত্র। 

রচকামগায় ‘োদার চাচব’ ও পররোরস্থ েকমলর খের রক? অমনকরদন হল তা োঁমদর সকান 

পত্র পাইরন। েেয় সপমল এর পূমে বই চট কমর িহমর রগময় সতাোর েমঙ্গ একোর সদখা 

কমর আেতাে। োরারদনই সেি েেস্ত োকমত হয়। তারপর ভয়, রগময়ও যরদ সদখা না 

হয়। 
  

সতাোর যরদ অেের োমক রলমখা; আরে েুমযাগ পাওয়া োত্রই সতাোর েমঙ্গ সদখা কমর 

আেে। অপরামের রদমক আোর অেকাি। েকাল সেমক সেলা ১২টা ১টা পয বন্ত খুে 
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েেস্ত োকমত হয়। এইভামে চলমে—সয পয বন্ত এখামন আরি অে বাৎ এই োমের ২৭ ো 

২৮ তাররখ পয বন্ত। েকমল আোর িীরত জানমে। ইরত 

  

সতাোর রচরমেহিীল ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

১৩৮* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

সকে্রব্রজ 

রিমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় ভরগনী, 

এইোত্র সতাোর পত্র সপলাে। সতাোমদর োোচ্ছজক িোয় যরদ না োময তা হমল 

রেমেে ওরল েুল, রেে িাে বার, এেং রেমেে এিােে্ নােক রচকামগা হমত আগত 

েোয়ােরেিারমদর েমঙ্গ একোর সদখা কমর যাও না সকন? 

  

সয-সকান রদন তামদর সেখামন পামে। 
  

সতাোমদর রচরমেহিীল 

রেমেকানন্দ 

  

১৩৯* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

সকে্রব্রজ 

২১ রিমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় ভরগনী, 

এর পর সতাোর আর সকান পত্র পাইরন। আগােী েঙ্গলোর রনউ ইয়মকব চমল যাচ্ছি। 

ইমতােমযে তুরে রেমেে েুমলর পত্র অেিে সপময় োকমে। আরে সয-সকান রদন োনমন্দ 
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সতাোর কামি যাে; েক্তৃতা সিষ হওয়ায় আোর এখন অেকাি আমি—আগােী 

ররেোর িাড়া। 
  

রচরমেহিীল 

রেমেকানন্দ 

  

১৪০* 

  

[আলারেঙ্গা সপরুেলমক রলরখত] 
  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

২৬ রিমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয়েমরষু, 

শুভািীে বাদ। সতাোর পত্র এই োত্র সপলাে। নররেংহ ভারমত সপৌৌঁমিমি শুমন েুখী 

হলাে। িাঃ েোমরামজর যে বেহােভা েম্বমন্ধ রেেরে-পুস্তকখারন সতাোয় পাোমত 

পারররন, সেইজনে আরে দুঃরখত। পাোমত সচষ্টা করে। কোটা হমি এই সয, 

যে বেহােভা েম্বমন্ধ েে েোপার এমদমি পুরামনা হময় সগমি। রতরন েম্প্ররত সকান েই 

রলমখমিন রকনা জারন না, আর তুরে সয কাগজখারনর কো উমেখ কমরি, তার 

েম্বমন্ধও কখনও রকিু জারনরন। এখন িাঃ েোমরাজ, যে বেহােভা, তৎেংক্রান্ত এই পত্র 

ও অনে যা রকিু েে িাচীন ইরতহাে হময় দা োঁরড়ময়মি, েুতরাং সতােরাও ঐগুরলমক 

ইরতহামের োরেল ভােমত পার। 
  

এখন আোর েম্বমন্ধ িায়ই শুমন োরক, সকান না সকান রেিনরী কাগমজ আোমক 

আক্রেে কমর রলমখ োমক। তার সকানটা আোর সদখোর ইিাও হয় না। যরদ ভারমতর 

ঐ-রকে রেিনরীমদর আক্রেে-েম্বরলত সকান কাগজ আোমক পাোও, তা হমল তা 

জঞ্জামলর েমঙ্গ সিমল সদে। আোমদর কামজর জনে একটু হুজ্জমতর দরকার 

হময়রিল—এখন যমেষ্ট হময়মি। এখন আর সলামক এখামন ো সেখামন আোর পমক্ষ 

ো রেপমক্ষ ভালেন্দ রক েলমি, সেরদমক আর লক্ষে কমরা না। তুরে সতাোর কাজ কমর 

যাও, আর েমন সরমখা—‘ন রহ কলোেকৃৎ কচ্ছশ্চত দুগ বরতং তাত গিরত।’ 
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এখামন রদন রদন সলামক আোর ভাে রনমি, আর সতাোমক আলাদা েলরি, তুরে যতটা 

ভােি তার সচময় এখামন আোর যমেষ্ট িরতপরত্ত হময়মি। েে চ্ছজরনষই যীমর যীমর 

অগ্রের হমে। 
  

োরিমোমরর ঘটনা েম্বমন্ধ েক্তেে এই, যুক্তরামষ্ট্রর দরক্ষে ভামগ সলামক রনমগ্রামদর 

েমঙ্গ অনে কৃষ্ণকায় জারতর িমভদ জামন না। যখন জানমত পারমে, তখন সদখমে—

তারা খুে অরতরেেৎেল। ‘টোে আ সকজ্জম্পমে’র কো রনময় েোপারটা আোর রনকটও 

নূতন েংোদ েমট! আরে সতাোয় পূমে বও রলমখরি, এখনও রলখরি, আরে খেমরর 

কাগমজর েুখোরত ো রনন্দায় সোমটই কান রদই না, ঐরূপ রকিু আোর কামি এমল 

আরে আগুমন পুরড়ময় সিরল, সতােরাও তাই কমরা। খেমরর কাগমজর আহাম্মরক ো 

সকান িকার েোমলাচনার রদমক েন রদও না। েন েুখ এক কমর রনমজর কতবেে কমর 

যাও—েে টেক হময় যামে। েমতের জয় হমেই হমে! সদাহাই, আোমক খেমরর কাগজ, 

োেরয়ক সকান পত্র ো সকান েই পাটেও না। আরে েে বদা ঘুমর সেড়াচ্ছি, েুতরাং ঐ 

েে চ্ছজরনমষর সোঝা েইমত সগমল আোর রক কষ্ট, তা েুঝমতই পারি। 
  

রেিনরীমদর রেেো উচ্ছক্তগুরল গ্রামহের েমযেই এমনা না—এখামন সকান ভদ্রমলাকই 

তামদর আেল সদয় না। ভারমত তারা হাত-পা চাপড়াক, িাঃ েোমরাজও সয এখামন খুে 

েড় সলাক, তা নয়। েমূ্পে ব নীরেতাই হমি তামদর উচ্ছক্তগুরলর িরতোদ, আোর 

ইিা—সতােরা তাই কর। েমে বাপরর, আোমক ভারতীয় খেমরর কাগমজর েনোয় 

ভারেময় রদও না, ওর সেমক আোর যা দরকার রিল তা হময় সগমি, আর না। এখন 

কামজ েন দাও। েুব্রহ্মেে আয়ারমক সতাোমদর েভার েভাপরত কমরা। আরে তা োঁর েত 

অকপট ও েহানুভে সলাক আর সদরখরন। তা োঁর সভতর হৃদয় ও েুচ্ছদ্ধেৃরত্তর খুে েুন্দর 

োেঞ্জেে আমি। তা োঁমক েভাপরত কমর কামজ অগ্রের হও। আোর ওপর সেিী রনভবর 

কমরা না—রনমজমদর ওপর রনভবর কমর যাও। এখনও আরে অকপটভামে রেশ্বাে করর, 

োন্দ্রাজ সেমকই িচ্ছক্ততরঙ্গ উেমে। আোর েম্বমন্ধ কো এই, কমে আরে রিমর যাচ্ছি—

জারন না। আরে এখামন এেং ভারমত দ-ুজায়গামতই কাজ কররি। োমঝ োমঝ রকিু 

রকিু টাকা পাোমত পারে, এই পয বন্ত োহাযে করমত পারর। সতােরা েকমল আোর 

ভালোো জানমে। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 
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১৪১* 

  

[লালা সগারেন্দ েহায়মক রলরখত] 
  

C/o. চ্ছজ. িেরলউ. সহল, এমস্কায়ার 

রচকামগা 

১৮৯৪ 

  

রিয় সগারেন্দ েহায়, 

আোর করলকাতার গুরুভ্রাতাগমের েরহত সতাোর পত্রেেেহার আমি রক? তুরে 

চররমত্র, আযোচ্ছত্মকতায় এেং োংোররক েোপামর সেি উন্নরত কররমতি সতা? হয়মতা 

শুরনয়া োরকমে—রকভামে িায় েৎেরারযক কাল আরে আমেররকায় রহন্দযুে ব িচার 

কররমতরি। এখামন সেি ভালই আরি। যত িীঘ্র পার এেং যতোর ইিা আোমক রচটে 

রলরখও। 
  

েমেহ 

রেমেকানন্দ 

  

১৪২* 

  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

১৮৯৪ 

  

রিয় সগারেন্দ েহায়, 

… োযুতাই সশ্রষ্ঠ নীরত, এেং পররোমে যারে বক সলামকর জয় হইমেই। … েৎে, েে বদা 

েমন রারখও আরে যতই েেস্ত, যতই দূমর অেো যত উচ্চপদস্থ সলামকর েমঙ্গই োরক 

না সকন, আরে েে বদাই আোর েনু্ধেমগ বর িমতেমকর, েে বামপক্ষা োোনেপদস্থ েেচ্ছক্তর 

জনেও িাে বনা কররমতরি এেং তাহামক স্মরে রারখমতরি। ইরত 

  

আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 
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১৪৩ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

৫৪১, রিয়ারেন ব এরভরনউ, রচকামগা 

১৮৯৪ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোমদর পত্র পাইয়া অরতিয় আনচ্ছন্দত হইলাে। েজেুদামরর লীলা শুরনয়া েড়ই 

দুঃরখত। গুরুোরা রেমদে করমত সগমল ঐ-রকে হয়। আোর অপরায েড় নাই। 

েজেুদার দি েংের আমগ এখামন এমেরিল—েড় খারতর ও েম্মান; এোর আোর 

সপায়াোমরা। গুরুমদমের ইিা, আরে রক কররে? এমত চমট যাওয়া েজেুদামরর 

সিমলোনরষ। যাক, উমপরক্ষতেেং তিচনং ভেৎেদৃিানাং েহাত্মনাে্। অরপ 

কীটদংিনভীরুকাঃ েয়ং রােকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্যদৃয়রুরযরমপারষতাঃ? 

‘অমলাকোোনেেরচন্তেমহতুকং রনন্দরন্ত েন্দাশ্চররতং েহাত্মনাং’ ইতোদয়ঃ েংস্মৃতে 

ক্ষন্তমেোঽয়ং জাল্মঃ েজেুদারাখেঃ।১৯ িভুর ইিা—এ সদমির সলামকর েমযে 

অন্তদৃবটষ্ট িমোরযত হয়। েজেুদার-িজেুদামরর কে ব তা োঁর গরত সরায কমর? আোর 

নামের আেিেক নাই—I want to be a voice without a form.২০ হরমোহন িভৃরত 

কাহারও আোমক েেে বন কররোর আেিেক নাই—সকাঽহং তৎপাদিেরং 

িরতমরাদ্যুং েেে বরয়তুং ো, সক োমনে হরমোহনাদয়ঃ? তোরপ েে হৃদয়কৃতজ্ঞতা 

তান্ িরত। ‘যচ্ছস্মন্ রস্থমতা ন দুঃমখন গুরুোরপ রেচালেমত’—ধনষ িান্তোন্ 

তৎপদেীরেরত েত্বা করুোদৃষ্টো দ্রষ্টমেোঽয়রেরত।২১িভুর ইিায় এখনও নােযমির 

ইিা হৃদময় আমে নাই; সোয হয় আরেমেও না। আরে যন্ত্র, রতরন যন্ত্রী। রতরন এই 

যন্ত্রিারা েহস্র েহস্র হৃদময় এই দূরমদমি যে বভাে উদ্দীরপত কররমতমিন। েহস্র েহস্র 

নরনারী এমদমি আোমক অরতিয় সেহ িীরত ও ভচ্ছক্ত কমর, আর িত িত পাদ্রী ও 

সগা োঁড়া চ্ছক্রশ্চান িয়তামনর েমহাদর েমন কমর। েূকং কমরারত োচালং পঙু্গং লঙ্ঘয়মত 

রগররে্,২২ আরে তা োঁহার কৃপায় আশ্চয ব! সয িহমর যাই, সতালপাড় হয়। এরা আোর 

নাে রদময়মি—Cyclonic Hindu.২৩তা োঁর ইিা েমন রারখও— I am a voice without a 

form (আরে অেূতব োেী)। 
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ইংলমণ্ড যাে রক যেলোমণ্ড, িভু জামনন। রতরন েে সযাগাড় কমর সদমেন। এমদমি 

একটা চুরুমটর দাে এক টাকা, একোর টেকাগাড়ী চড়মল ৩৲ টাকা, একটা জাোর 

দাে ১০০৲ টাকা। ৯৲ টাকা সরাজ সহামটল—িভু েে যুরগময় সদন। এমদমির েে েড় 

েড় সলামকর োড়ীমত যত্ন কমর রনময় যামি। উত্তে খাওয়া-পরা েে আেমি—জয় 

িভু, আরে রকিু জারন না। ‘েতেমেে জয়মত নানতৃং েমতেন পন্থা রেতমতা 

সদেযানঃ।’২৪ ‘রেগতভীঃ’ হওয়া চাই। কাপুরুমষ ভয় কমর, আত্মেেে বন কমর। সকহ 

সযন আোমক েেে বন কররমত অগ্রের না হয়। োন্দ্রামজর খের েে আরে েমযে েমযে 

পাই ও রাজপুতানার। ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর’ উমদার রপচ্ছণ্ড েুমযার ঘামড় রদময় আোমক 

অমনক োট্টা কমরমি—কার কো কার েুমখ রদময়! েে খের পাচ্ছি। আর দাদা—এেন 

চকু্ষ আমি, যা ৭০০০ সক্রাি দূমর সদমখ—এ কো েতে েমট। চুমপ সযও, কামল কামল 

েে সেরুমে—যতটুকু তা োঁর ইিা। তা োঁর একটা কোও রেমেে হয় না। দাদা, কুকুর-

সেড়ামলর ঝগড়া সদমখ োনুমষ রক দুঃখু কমর? সতেরন োযারে োনুমষর ঈষ বা রহংো 

গুোঁতাগুোঁ রত সদমখ সতাোমদর েমন সকান ভাে হওয়া উরচত নয়। দাদা, আজ িোে সেমক 

েলরি সয, পদবা হেমি, েূময বাদয় হমি। পদবা উেমি—উেমি যীমর যীমর, slow but sure 

(যীমর রকন্তু রনচ্ছশ্চত), কামল িকাি। রতরন জামনন—‘েমনর কো কইে রক েই, কইমত 

োনা।’ দাদা, এ েে রলরখোর নমহ, েরলোর নমহ। আোর পত্র অনে সকউ সযন না 

পমড়, সতােরা িাড়া। হাল সিড় না, টটমপ যমর সেক—পাকড় টেক েমট, তামত আর 

ভুল নাই—তমে পামর যাওয়া আজ আর কাল—এই োত্র। দাদা, leader (সনতা) রক 

োনামত পারা যায়? Leader জন্মায়। েুঝমত পারমল রকনা? রলিারর করা আোর েড় 

িক্ত—দােেে দােঃ, হাজামরা সলামকর েন সযাগান। Jealousy, selfishness (ঈষ বা, 

স্বাে বপরতা) আদমপ োকমে না—তমে leader. িেে by birth (জন্মগত), রিতীয় 

unselfish (রনঃস্বাে ব), তমে leader. েে টেক হমি, েে টেক আেমে, রতরন টেক জাল 

সিলমিন, টেক জাল গুটামিন—েয়েনুেরােঃ, েয়েনুেরােঃ, িীরতঃ 

পরেোযনে্২৫ েুঝমল রকনা? Love conquers in the long run,২৬ রদক্ হমল চলমে 

না—wait, wait (অমপক্ষা কর, অমপক্ষা কর); েেুমর সেওয়া িলমেই িলমে। 

সযামগমনর কো রকিুই সলখ নাই। রাখাল-রাজা ঘুমর রিমর পুনেৃ বন্দােনং গমিরদরত। 

… 

  

সতাোয় েরল ভায়া, সযেন চলমি চলমত দাও; তমে সদমখা সকান form (োহে 

অনুষ্ঠানপদ্ধরত) সযন necessary (একান্ত আেিেক) না হয়, unity in variety (েহুমত্ব 
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একত্ব)—েে বজনীন ভামের সযন সকানেমত েোঘাত না হয়। Everything must be 

sacrificed, if necessary, for that one sentiment universality.২৭ আরে েরর আর 

ো োঁরচ, আর সদমি যাই ো না যাই, সতােরা রেমিষ কমর েমন রাখমে সয, েে বজনীনতা—

perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care 

how you trample on the least rights of others.২৮ ঐ রদময় েড় েড় জাহাজিুরে 

হময় যায়। পূে ব ভচ্ছক্ত সগা োঁড়ারে িাড়া—এইটট সদখামত হমে, েমন সরমখা। তা োঁর কৃপায় 

েে টেক চলমে। েে সকেন চলমি, উৎেে সকেন হল, সগাপাল—েুমড়া ও হুটমকা 

সকাোয় সকেন, গুপ্ত সকাোয় সকেন—েে রলখমে। োষ্টার রক েমল? সঘাষজা রক 

েমল? রােদাদা োণ্ডা ভাে সপময়মি রক না? দাদা, েকমলর ইিা সয leader (সনতা) 

হয়, রকন্তু সে সয জন্মায়—ঐটট েুঝমত না পারামতই এত অরনষ্ট হয়। িভুর কৃপায় 

রােদাদা িীঘ্রই োণ্ডা হমে ও েুঝমত পারমে। তা োঁর কৃপা কাউমক িাড়মে না। চ্ছজ. রে. 

সঘাষ রক করমি? 

  

আোমদর োতৃকাগে সেোঁমচ েমতব আমি সতা? সগৌর-ো সকাো? এক হাজার সগৌর-োর 

দরকার—ঐ noble stirring spirit (েহান্ ও উদ্দীপনােয় ভাে)। সযামগন-ো িভৃরত 

েকমল ভাল আমি সোয হয়। ভায়া, আোর সপটটা এেন িুলমি সয, কামল সোয হয় 

দরজা টরজা কাটমত হমে। েরহে চক্রেতী রক করমি? তার ওখামন যাওয়া-আো 

কররমে। সলাকটা ভাল। আেরা েকলমক চাই—It is not at all necessary that all 

should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all 

the powers of goodness against all the powers of evil.২৯েমহন্দ্র োষ্টারমক 

request from me (আোর তরি সেমক অনুমরায কর)। He can do it (রতরন এটা 

করমত পারমেন)। আোমদর একটা েড় সদাষ—েন্নোমের গররো। ওটা িেে িেে 

দরকার রিল, এখন আেরা সপমক সগরি, ওটার আেিেক এমকোমরই নাই। েুঝমত 

সপমরি? েন্নোেী আর গৃহমস্থ সকান সভদ োকমে না, তমে যোে ব েন্নোেী। েকলমক 

সিমক েুচ্ছঝময় সদমে—োষ্টার, চ্ছজ. রে. সঘাষ, রােদা, অতুল আর আর েকলমক 

রনেন্ত্রে কমর সয, ৫|৭টা সিা োঁড়ামত রেমল, যামদর এক পয়োও নাই, একটা কায ব আরম্ভ 

করমল—যা এখন এেন accelerated (ক্রেেয বোন) গরতমত োড়মত চলল—এ 

হুজু্জক, রক িভুর ইিা? যরদ িভুর ইিা, তমে সতােরা দলাদরল jealousy (ঈষ বা) 

পররতোগ কমর united action (েেমেতভামে কায ব) কর। Shameful (লজ্জার কো), 

আেরা universal religion (েে বজনীন যে ব) কররি দলাদরল কমর। যরদ রগররি সঘাষ, 
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োষ্টার আর রােোেু ঐটট করমত পামর, তমে েরল োহাদুর আর রেশ্বােী, নইমল রেমি 

nonsense (োমজ)। 
  

েকমল যরদ একরদন এক রেরনট সোমঝ সয, আরে েড় হে েলমলই েড় হওয়া যায় না, 

যামক রতরন সতামলন সে উমে, যামক রতরন নীমচ সিমলন সে পমড় যায়, তাহমল েকল 

নোটা চুমক যায়। রকন্ত ঐ সয ‘অহং’—িাোঁকা ‘অহং’—তার আোর আঙু্গল নাড়াোর 

িচ্ছক্ত নাই, রকন্ত কাউমক উেমত সদে না—েলমল রক চমল? ঐ jealousy (ঈষ বা), ঐ 

absence of conjoined action (েঙ্ঘেদ্ধভামে কায ব কররোর িচ্ছক্তর অভাে) 

সগালামের জামতর nature (স্বভাে); রকন্তু আোমদর সঝমড় সিলমত সচষ্টা করা উরচত। 

ঐ terrible jealousy characteristic (ভয়ানক চাররচ্ছত্রক রেমিষত্ব ঈষ বা), আোমদর, 

রেমিষ োঙ্গালীর। কারে, we are the most worthless and superstitious and the 

most cowardly and lustful of all Hindus.৩০ পা োঁচটা সদি সদখমল ঐটট সেি কমর 

েুঝমত পারমে। আোমদর েোত্মা এই গুমে এমদর স্বাযীনতািাপ্ত কােীরা—যরদ 

তামদর েমযে একজনও েড় হয়, অেরন েেগুমলায় পমড় তার রপিু লামগ—white 

(সশ্বতাঙ্গ)-সদর েমঙ্গ সযাগ রদময় তামক সপমড় সিলোর সচষ্টা কমর। আেরাও টেক ঐ 

রকে। সগালাে কীটগুমলা, এক পা নড়োর ক্ষেতা নাই—স্ত্রীর আোঁচল যমর তাে সখমল 

গুড়ুক িুোঁ মক জীেনযাপন কমর, আর যরদ সকউ ঐগুমলার েমযে এক পা এমগায়, 

েেগুমলা সকোঁউ সকোঁউ কমর তার রপিু লামগ—হমর হমর । 
  

At any cost, any price, any sacrifice (ওর জনে যতই তোগ ও কষ্ট স্বীকার করমত 

সহাক) ঐটট আোমদর রভতমর না সোমক—আেরা দি-জন হই, দুজন হই do not care 

(কুি পমরায়া সনই), রকন্তু ঐ কয়টা perfect characters (েে বাঙ্গেমূ্পে ব চররত্র) হওয়া 

চাই। আোমদর রভতর রযরন পরস্পমরর গুজগুুজ ু রনন্দা করমেন ো শুনমেন, তামক 

েররময় সদওয়া উরচত। ঐ গুজগুুজ ুেকল নমষ্টর সগাড়া—েুঝমত পারি রক? হাত েেো 

হময় এল … আর রলখমত পারর না। ‘োঙ্গনা ভালা না োপ্্সে যে্্ রঘুেীর রামখ 

সটক্্’। রঘুেীর সটক্ রাখমেন দাদা—সে রেষয় সতােরা রনচ্ছশ্চন্ত সেমকা। োঙলামদমি 

তা োঁর নাে িচার হল ো না হল, তামত আোর অেুোত্র সচষ্টা নাই—ওগুমলা রক োনুষ! 

রাজপুতানা, পাঞ্জাে, N.W. (উত্তর-পচ্ছশ্চে) িমদি,৩১ োন্দ্রাজ—ঐ েকল সদমি 

তা োঁমক িড়ামত হমে। রাজপুতানায় সযখামন ‘রঘুকুলরীরত েদা চরল আঈ। িাে জাঈ 

েরু েচন ন জাঈ॥’—এখনও োে কমর। 
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পাখী উড়মত উড়মত এক জায়গায় সপৌিায়, সযখান সেমক অতেন্ত িান্তভামে নীমচর 

রদমক সদমখ। সে জায়গায় সপৌৌঁমিমি রক? রযরন সেখামন সপৌৌঁিান নাই, তা োঁর অপরমক 

রিক্ষা রদোর অরযকার নাই। হাত পা সিমড় রদময় সভমে যাও—টেক সপৌৌঁমি যামে। 
  

োণ্ডার সপা যীমর যীমর পালামিন—িীতকাল কাটটময় সদওয়া সগল। িীতকামল এমদমি 

েে বামঙ্গ electricity (তরড়ৎ) ভমর যায়। Shake-hand (করেদবন) করমত সগমল shock 

(যাক্কা) লামগ আর আওয়াজ হয়—আঙুল রদময় গোে জ্বালান যায়। আর িীমতর কো 

সতা রলমখরি। োরা সদিটা দােমড় সেড়াচ্ছি, রকন্ত রচকামগা আোর ‘েে’—ঘুমর রিমর 

আোর রচকামগায় আরে। এখন পূে বরদমক যাচ্ছি, সকাোয় সয সেড়া পাময় লাগমে, রতরন 

জামনন। ো-োকরুন সদমি সগমিন; তা োঁর িরীর সোয হয় েমূ্পে ব স্বাস্থেলাভ কমরমি। 
  

সতাোমদর রক কমর চলমি, সক চালামি? রােকৃষ্ণ,৩২ তার ো, তুলেীরাে িভৃরত 

সোয হয় উরড়ষোয়? 

  

দেদে োষ্টার সকেন আমি? দাশুর সতাোমদর উপর সেই িীরত আমি রকনা? সে ঘন 

ঘন আমে রকনা? ভেনাে সকেন আমি, রক করমি? সতােরা তার কামি যাও রকনা—

সতােরা তামক শ্রদ্ধা ভচ্ছক্ত কর রকনা? হা োঁ সহ োপু, েন্নোেী-িন্নোেী রেমি কো—েূকং 

কমরারত, ইতোরদ। োো, কার সভতর রক আমি, েুঝা যায় না। রতরন ওমক েড় 

কমরমিন—ও আোমদর পূজে। এত সদমখ শুমনও যরদ সতাোমদর রেশ্বাে না হয়, রযক 

সতাোমদর! ভেনাে সতাোমদর ভালোমে রকনা? তামক আোর আন্তররক শ্রদ্ধা িীরত 

ও ভালোো রদও। কালীকৃষ্ণোেুমক আোর ভালোো রদও—রতরন অরত উন্নতরচত্ত 

েেচ্ছক্ত। রােলাল সকেন আমি? তার একটু রেশ্বাে ভচ্ছক্ত হময়মি রকনা? তামক আোর 

িীরতেম্ভাষে রদও। োমণ্ডল ঘারনমত টেক ঘুরমি সোয হয়; ধযয ব যররমত করহমে—ঘারন 

টেক যামে। েকলমক আোর হৃদময়র িীরত। 
  

অনুরানগকহৃদয়ঃ 

নমরন্্দর 

  

পুঃ—ো-োকুরােীমক তা োঁহার জন্মজন্মান্তমরর দামের পুনঃপুনঃ যূলেেলুটণ্ঠত োষ্টাঙ্গ 

রদমে—তা োঁহার আিীে বাদ আোর েে বমতােঙ্গল। ইরত 

  

১৪৪ 
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[স্বােী অখণ্ডানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

(োচব ো এরিল), ১৮৯৪ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোর পত্র পাইয়া োরতিয় আহ্লারদত হইলাে। তুরে সখতরড়মত োরকয়া অমনক 

পররোমে স্বাস্থেলাভ কররয়াি, ইহা েড়ই আনমন্দর রেষয়। 
  

তারক দাদা োন্দ্রামজ অমনক কায ব কররয়ামিন—েড়ই আনমন্দর কো! তা োঁহার েুখোরত 

অমনক শুরনলাে োন্দ্রাজোেীমদর রনকট। রাখাল ও হরর লমণৌ হইমত এক পত্র 

রলরখয়ামি, তাহামদর িারীররক কুিল। েমের েকল েংোদ অেগত হইলাে িিীর 

পমত্র। 
  

রাজপুতানার স্থামন স্থামন োকুরমদর রভতর যে বভাে ও পররহনতষো েৃচ্ছদ্ধ কররোর সচষ্টা 

কররমে। কায ব কররমত হইমে। েরেয়া েরেয়া কায ব হয় না! োলরেের আলরেের আর 

যত ‘ের’ ওখামন আমি, েমযে েমযে পররভ্রেে কররমত োক; আর েংসৃ্কত, ইংমরজী 

েযমত্ন অভোে কররমে। গুেরনরয পাঞ্জামে আমি সোয হয়, তাহামক আোর রেমিষ 

ভালোো জানাইয়া সখতরড়মত আরনমে ও তাহার োহামযে েংসৃ্কত রিরখমে ও তাহামক 

ইংমরজী রিখাইমে। সয িকামর পার, তাহার টেকানা আোয় রদমে। গুেরনরয 

অচুেতানন্দ েরস্বতী। 
  

সখতরড় িহমরর গরীে নীচ জারতমদর ঘমর ঘমর রগয়া যে ব উপমদি কররমে আর তামদর 

অনোনে রেষয়, ভূমগাল ইতোরদ সেৌরখক উপমদি কররমে। েমে েমে রাজমভাগ 

খাওয়ায়, আর ‘সহ িভু রােকৃষ্ণ’ েলায় সকান িল নাই, যরদ রকিু গরীেমদর উপকার 

কররমত না পার। েমযে েমযে অনে অনে গ্রামে যাও, উপমদি কর, রেদো রিক্ষা দাও। 

কে ব, উপােনা, জ্ঞান—এই কে ব কর, তমে রচত্তশুচ্ছদ্ধ হইমে, নতুো েে ভমস্ম ঘৃত োলার 

নোয় রনষ্ফল হইমে। গুেরনরয আরেমল দুইজমন রেরলয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে 

গরীে দররদ্রমদর ঘমর ঘমর সির। যরদ োংে খাইমল সলামক রেরক্ত হয়, তদ্দমণ্ডই তোগ 

কররমে, পমরাপকারামে ব ঘাে খাইয়া জীেন যারে করা ভাল। সগরুয়া কাপড় সভামগর 
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জনে নমহ, েহাকাময বর রনিান—কায়েমনাোকে ‘জগচ্ছদ্ধতায়’ রদমত হইমে। পমড়ি, 

‘োতৃমদমো ভে, রপতৃমদমো ভে’; আরে েরল, ‘দররদ্রমদমো ভে, েূখ বমদমো ভে’। দররদ্র, 

েূখ ব, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই সতাোর সদেতা হউক, ইহামদর সেোই পরেযে ব 

জারনমে। রকেরযকরেরত— 

  

আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 61 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পত্রাবলী ১৪৫-১৫৪ 

১৪৫ 

  

[অনাগাররক যে বপালমক রলরখত] 
  

আমেররকা 

১৮৯৪ 

  

রিয় যে বপাল, 

আরে সতাোর করলকাতার টেকানা ভুমল রগময়রি, তাই েমের টেকানায় এই পত্র 

পাোলাে। আরে সতাোর করলকাতার েক্তৃতার কো এেং উহা িারা রকরূপ আশ্চয ব 

িল হময়রিল—সে েে শুমনরি। 
  

… এখানকার জননক অেেরিাপ্ত রেিনরী আোমক ‘ভাই’ েমল েমম্বাযন কমর 

একখারন পত্র সলমখন, তারপর তাড়াতারড় আোর েংরক্ষপ্ত উত্তরটট িারপময় একটা 

হুজগু করোর সচষ্টা কমরন। তমে তুরে অেিে জান, এখানকার সলামক এরূপ 

ভদ্রমলাকমদর রকরূপ সভমে োমক। আোর সেই রেিনরীটটই সগাপমন আোর 

কতকগুরল েনু্ধর কামি রগময় তা োঁরা যামত আোর সকান েহায়তা না কমরন, সেই সচষ্টা 

কমরন। অেিে রতরন তা োঁমদর কাি সেমক রনিক ঘৃোই সপময়মিন। আরে এই সলাকটার 

েেেহামর এমকোমর অোক হময় সগরি। একজন যে বিচারমকর এরূপ কপট েেেহার! 

দুঃমখর রেষয়—িমতেক সদমি, িমতেক যমে বই এরূপ ভাে! 
  

গত িীতকামল আরে এমদমি খুে সেরড়ময়রি—যরদও িীত অরতররক্ত রিল, আোর তত 

িীত সোয হয়রন। েমন কমররিলাে—ভয়ানক িীত সভাগ করমত হমে, রকন্তু ভালয় 

ভালয় সকমট সগমি। ‘রে রররলচ্ছজয়ে সোোইটট’র (Free Religious Society) েভাপরত 

কমে বল সনরগনেনমক সতাোর অেিে স্মরে আমি—রতরন খুে যমত্নর েরহত সতাোর 

খেরাখের েে রনময় োমকন। সেরদন অক্সমিামিবর িাঃ কামপ বণ্টামরর েমঙ্গ োক্ষাৎ 

হল। রতরন প্ল্ীোমে (plymouth) সেৌদ্ধযমে বর নীরততে েম্বমন্ধ েক্তৃতা রদমলন। 

েক্তৃতাটট সেৌদ্ধযমে বর িরত খুে েহানুভূরতিীল ও পাচ্ছণ্ডতেপূে ব। রতরন সতাোর এেং 
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সতাোর কাগমজর েম্বমন্ধ সখা োঁজ করমলন। আিা করর, সতাোর েহৎ উমদ্দিে রেদ্ধ 

হমে। রযরন ‘েহুজনরহতায় েহুজনেুখায়’ এমেরিমলন, তুরে তা োঁর উপযুক্ত দাে। 
  

অেেরেত দয়া কমর আোর েম্বমন্ধ েে কো রলখমে। সতাোর কাগমজ আরে েেময় 

েেময় ক্ষরেমকর জনে সতাোর োক্ষাৎ সপময় োরক। ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরমরর’ েহানুভে 

েম্পাদক েহািয় আোর িরত েোনভামে অনুগ্রহ কমর আেমিন—সেজনে তা োঁমক 

অনুগ্রহপূে বক আোর পরে ভালোো ও কৃতজ্ঞতা জানামে। 
  

কমে আরে এমদি িাড়ে জারন না। সতাোমদর রেওেরিকোল সোোইটটর রেঃ জজ 

(Mr. Judge) ও অনোনে অমনক েমভের েরহত আোর পররচয় হময়মি। তা োঁরা েকমলই 

খুে ভদ্র ও েরল, আর অরযকাংিই সেি রিরক্ষত। 
  

রেঃ জজ খুে কমোর পররশ্রেী—রতরন রেওেরি িচামরর জনে েমূ্পে বরূমপ জীেন 

েেপ বে কমরমিন। এমদমি তা োঁমদর ভাে সলামকর রভতর খুে িমেি কমরমি, রকন্তু 

সগা োঁড়া চ্ছক্রশ্চানরা তা োঁমদর পিন্দ কমর না। সে সতা তামদরই ভুল। িয় সকাটট চ্ছত্রি লক্ষ 

সলামকর েমযে এক সকাটট নব্বই লক্ষ সলাক সকেল খ্রীষ্টযমে বর সকান না সকান িাখার 

অন্তভুবক্ত। চ্ছক্রশ্চানগে োকী সলাকমদর সকানরকে যে বই রদমত পামরন না। যামদর 

আদমত সকান যে ব সনই, রেওেরিষ্টরা যরদ তামদর সকান না সকান আকামর যে ব রদমত 

কৃতকায ব হন, তামত সগা োঁড়ামদরই ো আপরত্তর কারে রক, তা সতা েুঝমত পারর না। রকন্তু 

খা োঁটট সগা োঁড়া খ্রীষ্টযর্ে এমদি হমত দ্রতুগরতমত উমে যামি। এখামন খ্রীষ্টযমে বর সয রূপ 

সদখমত পাওয়া যায়, তা ভারমতর খ্রীষ্টযে ব হমত এত তিাত সয, েলোর নয়। যে বপাল, 

তুরে শুমন আশ্চয ব হমে সয, এমদমি এরপমস্কাপোল ৩৩ এেন রক, 

সিেরেমটররয়ান৩৪চামচবর যে বাচায বমদর েমযে আোর অমনক েনু্ধ আমিন। তা োঁরা 

সতাোরই েত উদার, আোর তা োঁমদর রনমজর যে ব অকপটভামে রেশ্বাে কমরন। িকৃত 

যারে বক সলাক েে বত্রই উদার হময় োমকন। অন্তমরর সিেই তা োঁমক উদার হমত োযে 

কমর। সকেল যামদর কামি যে ব একটা েেেোোত্র, তারাই যমে বর রভতর েংোমরর 

িরতিচ্ছিতা রেোদ ও স্বাে বপরতা এমন েেেোর খারতমর এরূপ েঙ্কীে ব ও অরনষ্টকারী 

হমত োযে হয়। 
  

সতাোর রচরভ্রাতৃমিোেদ্য 

রেমেকানন্দ 
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১৪৬* 

  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

১৮৯৪ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

একটা পুরামনা গল্প সিান। একটা সলাক রাস্তা চলমত চলমত একটা েুমড়ামক তার 

দরজার সগাড়ায় েমে োকমত সদমখ সেখামন দা োঁরড়ময় তামক চ্ছজজ্ঞাো করমল—‘ভাই, 

অেুক গ্রােটা এখান সেমক কতদূর?’ েুমড়াটা সকান জোে রদমল না। তখন পরেক োর 

োর চ্ছজজ্ঞাো করমত লাগল, রকন্তু েুমড়া তেু চুপ কমর রইল। পরেক তখন রেরক্ত হময় 

আোর রাস্তায় রগময় চলোর উমদোগ করমল। তখন েুমড়া দা োঁরড়ময় উমে পরেকমক 

েমম্বাযন কমর েলমল, ‘আপরন অেুক গ্রােটার কো চ্ছজজ্ঞাো কররিমলন—সেটা এই 

োইল-খামনক হমে।’ তখন পরেক তামক েলমল, ‘সতাোমক এই একটু আমগ কতোর 

যমর চ্ছজজ্ঞাো করলাে, তখন সতা তুরে একটা কোও কইমল না—এখন সয েলি, 

েোপারখানা রক?’ তখন েুমড়া েলমল, ‘টেক কো। রকন্তু িেে যখন চ্ছজজ্ঞাো 

কররিমলন, তখন চুপচাপ দা োঁরড়ময়রিমলন, আপনার সয যাোর ইমি আমি, ভাে সদমখ 

তা সোয হচ্ছিল না—এখন হা োঁটমত আরম্ভ কমরমিন, তাই আপনামক েললাে।’ 
  

সহ েৎে, এই গল্পটা েমন সরমখা। কাজ আরম্ভ কমর দাও, োকী েে আপনা-আপরন 

হময় যামে। গীতায় ভগোন্ েমলমিন— 

  

অননোচ্ছশ্চন্তয়মন্তা োং সয জনাঃ পযু বপােমত। 

সতষাং রনতোরভযুক্তানাং সযাগমক্ষেং েহােেহে্॥ (গীতা, ৯।২২) 

  

অে বাৎ যারা আর কারও ওপর রনভবর না কমর সকেল আোর ওপর রনভবর কমর োমক, 

তামদর যা রকিু দরকার, েে আরে যুরগময় রদই। 
  

ভগোমনর এ কোটা সতা আর স্বে ো করেকল্পনা নয়। 
  

িেে কো হমি, আরে েেময় েেময় সতাোয় অল্প স্বল্প কমর টাকা পাোে। কারে, 

িেে করলকাতামতও আোমক ঐরকে রকিু রকিু টাকা—েরং োন্দ্রামজর সচময় রকিু 
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সেিীই—পাোমত হমে। সেখামন আমন্দালন আোর ওপর রনভবর কমর শুযু সয শুরু 

হময়মি তা নয়, উদ্দাে সেমগ চমলমি। তামদর আমগ সদখমত হমে। রিতীয়তঃ করলকাতা 

অমপক্ষা োন্দ্রামজ োহাযে পাোর আিা সেিী আমি। আোর ইিা—এই দুমটা সকন্দ্রই 

একেমঙ্গ রেমলরেমি কাজ করুক। এখন রকিু পূজা পাে িচার—এই ভামেই কাজ 

আরম্ভ কমর রদমত হমে। েকমলর সেলোর একটা জায়গা কর, সেখামন িরতেপ্তামহ 

সকানরকে একটু পূজা-আচবা কমর েভাষে উপরনষদ্ পাে সহাক—এইরূমপ আমস্ত 

আমস্ত কাজ আরম্ভ কমর দাও। একোর চাকায় হাত লাগাও সদরখ—চাকাটট টেক ঘুমর 

যামে। 
  

‘রেরমর’ অরভনন্দনটা িাপা হময়মি, সদখলাে—ওরা সয এটা ভালভামে রনময়মি, তা 

ভালই। যার সিষ ভাল, তার েে ভাল। 
  

এখন কামজ লাগ সদরখ। চ্ছজ. চ্ছজ-র িকৃরতটা ভােপ্রেে, সতাোর োো োণ্ডা—দুজমন 

এক েমঙ্গ রেমল কাজ কর। ঝা োঁপ দাও—এই সতা েমে আরম্ভ। আমেররকার টাকায় 

রহন্দযুমে বর পুনরুজ্জীেমনর আিা অেম্ভে—িমতেক জাতমক রনমজমক রনমজ উদ্ধার 

করমত হমে। েহীিূমরর েহারাজা, রােনামদর রাজা ও আর আর কময়কজনমক এই 

কামজর িরত েহানুভূরতেম্পন্ন করোর সচষ্টা কর। ভট্টাচাময বর েমঙ্গ পরােি ব কমর 

কাজ আরম্ভ কমর দাও। োন্দ্রামজ একটা জায়গা সনোর সচষ্টা কর—একটা সকন্দ্র যরদ 

করমত পারা যায়, সেইমট একটা েস্ত চ্ছজরনষ হল, তারপর সেখান সেমক িড়ামত োক। 

যীমর যীমর কাজ আরম্ভ কর—িেেটা কময়কজন গৃহস্থ িচারক রনময় কাজ আরে্ভ 

কর, ক্রেিঃ এেন সলাক পামে, যারা এই কামজর জনে োরা জীেন সদমে। কারও 

ওপর হুকুে চালাোর সচষ্টা কমরা না—সয অপমরর সেো করমত পামর, সেই যোে ব 

েদবার হমত পামর। যত রদন না িরীর যামি, অকপটভামে কামজ সলমগ োক। আোর 

কাজ চাই—নােযি টাকাকরড় রকিু চাই না। কামজর আরম্ভটা যখন এেন েুন্দর 

হময়মি, তখন সতােরা যরদ রকিু না করমত পার, তমে সতাোমদর ওপর আোর আর 

রকিু োত্র রেশ্বাে োকমে না। আোমদর আরম্ভটা সেি েুন্দর হময়মি। ভরোয় েুক 

ো োঁয। চ্ছজ.চ্ছজ-সক সতা তার পররোমরর ভরেমপাষমের জনে রকিু করমত হয় না—সে 

সকন োন্দ্রামজ একটা জায়গার জনে যামত রকিু টাকার সযাগাড় হয়, সেই উমদ্দমিে 

সলাকমক একটু তাতায় না? োন্দ্রামজ একটা সকন্দ্র হময় সগমল তারপর চারররদমক 
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কায বমক্ষত্র রেস্তার করমত োক। এখন েপ্তামহ একত্র হওয়া; একটু স্তে হল, রকিু 

িাস্ত্রপাে হল—তাহমলই যমেষ্ট। েমূ্পে ব রনঃস্বাে ব হও—তাহমলই রেচ্ছদ্ধ রনচ্ছশ্চত। 
  

রনমজমদর কামজ স্বাযীনতা না হাররময় করলকাতার ভ্রাতৃেমগ বর ওপর েমূ্পে ব শ্রদ্ধাভচ্ছক্ত 

সদখামে—কারে, তারা সয েন্নোেী। 
  

কায বরেচ্ছদ্ধর জনে আোর সিমলমদর আগুমন ঝা োঁপ রদমত িস্তুত োকমত হমে। এখন 

সকেল কাজ, কাজ, কাজ—েির কতক োমদ রস্থর হময় সক কতদূর করমল রেরলময় 

তুলনা কমর সদখা যামে। ধযয ব, অযেেোয় ও পরেত্রতা চাই। 
  

… এখন আরে রহন্দযুে ব েম্বমন্ধ সকান েই রলখরি না—এখন সকেল রনমজর ভােগুমলা 

টুমক যাচ্ছি োত্র—জারন না কমে সেগুমলা পুস্তকাকামর রনেদ্ধ কমর িকাি করে। 
  

েইএ আমি রক? জগৎ সতা ইমতােমযেই নানা োমজ েইরূপ আেজবনাসূ্তমপ ভমর 

সগমি। কাগজটা োর করোর সচষ্টা কমরা, তামত কারও েোমলাচনার দরকার সনই। 

সতাোর যরদ রকিু ভাে সদোর োমক তা রিক্ষা দাও, তার ওপর আর এরগও না। সতাোর 

যা ভাে সদোর োমক রদময় যাও, োকী িভু জামনন। রেিনরীমদর এখামন সক গ্রাহে 

কমর? তারা রেস্তর সচোঁ রচময় এখন সেমেমি। আরে তামদর রনন্দাোদ লক্ষেই করর না, 

আর তামত আোর ওপর োযারমের যারো ভালই হময়মি। আোমক আর খেমরর 

কাগজ পাটেও না—যমেষ্ট এমেমি। কাজটা যামত চমল, তার জনে একটু চাউর হওয়ার 

দরকার হময়রিল—খুে হময় সগমি। সদখ না অনোনে দমলরা সকেন এক রকে রেনা 

রভরত্তমতই গমড় তুমলমি। আর সতাোমদর এেন েুন্দর আরম্ভ হময়ও সতােরা যরদ রকিু 

করমত না পার, তমে আরে েড়ই রনরাি হে। সতােরা যরদ আোর েন্তান হও, তমে 

সতােরা রকিুই ভয় করমে না, রকিুমতই সতাোমদর গরতমরায করমত পারমে না। 

সতােরা রেংহতুলে হমে। ভারতমক—েেগ্র জগৎমক জাগামত হমে। এ না করমল চলমে 

না, কাপুরুষতা চলমে না—েুঝমল? েৃতুে পয বন্ত অরেচরলতভামে সলমগ পমড় সেমক 

আরে সযেন সদখাচ্ছি, কমর সযমত হমে—তমে সতাোর রেচ্ছদ্ধ রনচ্ছশ্চত। আেল কো 

হমি গুরুভচ্ছক্ত, েৃতুে পয বন্ত গুরুর ওপর রেশ্বাে। তা রক সতাোর আমি? যরদ োমক, 

আর আরে েে বান্তঃকরমে রেশ্বাে করর আমি—তাহমল তুরে সজমন রাখ সয, সতাোর 

উপর আোর েমূ্পে ব আস্থা আমি। অতএে কামজ সলমগ যাও—সতাোর রেচ্ছদ্ধ 

রনচ্ছশ্চত। িরত পদমক্ষমপই আোর শুভ ইিা এেং আিীে বাদ সতাোমদর েমঙ্গ েমঙ্গ 
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োকমে। রেমলরেমি কাজ কর, েকমলর েমঙ্গ েেেহামর অতেন্ত েরহষু্ণ হও। েকলমক 

আোর ভালোো জানামে; আরে েে বদা সতাোমদর গরতরেরয লক্ষে রাখরি। এরগময় যাও, 

এরগময় যাও। এই সতা েমে আরম্ভ। এখামন একটু হইচই হমল ভারমত তার িেল 

িরতবরন হয়। েুঝমল? েুতরাং তাড়াহুমড়া কমর এখান সেমক চমল যাোর আোর 

দরকার সনই। আোমক এখামন স্থায়ী একটা রকিু কমর সযমত হমে—সেইমট আরে এখন 

যীমর যীমর কররি। রদন রদন আোর িরত এখানকার সলামকর রেশ্বাে োড়মি। 

সতাোমদর েুমকর িারতটা খুে সেমড় যাক। েংসৃ্কত ভাষা রেমিষতঃ সেদামন্তর রতনমট 

ভাষে অযেয়ন কর। িস্তুত হময় োক। আোর অমনক রকে কাজ করোর েতলে 

আমি। উদ্দীপনােয়ী েক্তৃতা যামত করমত পার, তার সচষ্টা কর। যরদ সতাোর রেশ্বাে 

োমক, তমে সতাোর েে িচ্ছক্ত আেমে। রকরিমক এেং ওখামন আোর েকল েন্তানমক 

এই কো েমলা। তারা েকমলই েড় েড় কাজ করমে—দুরনয়া তা সদমখ তাক সলমগ 

যামে। েুমক ভরো সেোঁময কামজ সলমগ যাও। সতােরা রকিু কমর আোয় সদখাও; একটা 

েচ্ছন্দর, একটা িাপাখানা, একখানা কাগজ, োকোর জনে একখানা োড়ী কমর আোয় 

সদখাও। যরদ োন্দ্রামজ আোর জনে একখানা োড়ী করমত না পার সতা সকাোয় রগময় 

োকে? সলামকর সভতর রেদুেৎমেমগ িচ্ছক্ত েিার কর। টাকা ও িচারক সযাগাড় কর। 

সতাোমদর যা জীেমনর ব্রত কমরি, তামত দৃঢ়ভামে সলমগ োক। এ পয বন্ত যা কমরি, 

খুে ভালই হময়মি। আরও ভাল কর, তার সচময় ভাল কর—এইরূমপ এরগময় চল, 

এরগময় চল। আোর রনচ্ছশ্চত রেশ্বাে, এই পমত্রর উত্তমর তুরে রলখমে সয, সতােরা রকিু 

কমরি। কারও েমঙ্গ রেোদ কমরা না, কারও রেরুমদ্ধ সলমগা না। রাো িোো খ্রীষ্টান 

হময় যামি, এমত আোর রক এমে যায়? তারা যা খুিী তাই সহাক না। সকন রেোদ-

রেেংোমদর সভতর রেিমে? যার যা ভােই সহাক না সকন, েকমলর েকল কো 

যীরভামে েহে কর। ধযয ব, পরেত্রতা ও অযেেোময়র জয় হমে। ইরত— 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

১৪৭* 

  

[সখতরড়র েহারাজমক রলরখত] 
  

আমেররকা 
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১৮৯৪ 

  

… জননক েংসৃ্কত করে েরলয়ামিন, ‘ন গৃহং গৃহরেতোহুগৃ বরহেী গৃহেুচেমত’—গৃহমক 

গৃহ েমল না, গৃরহেীমকই গৃহ েলা হয়, ইহা কত েতে! সয গৃহিাদ সতাোয় িীত গ্রীষ্ম 

েষ বা হইমত রক্ষা কররয়া োমক, তাহার সদাষগুে রেচার কররমত হইমল উহা সয 

স্তম্ভগুরলর উপর দা োঁড়াইয়া আমি, তাহা সদরখমল চরলমে না—হউক না সেগুরল অরত 

েমনাহর কারুকায বেয় ‘করররন্থয়ান’ স্তম্ভ। উহার রেচার কররমত হইমে গৃমহর 

সকন্দ্রস্থানীয় সেই ধচতনেেয় িকৃত স্তমম্ভর িারা, যাহা গৃহস্থালীর িকৃত অেলেন—

আরে নারীগমের কো েরলমতরি। সেই আদমি বর িারা রেচার কররমল আমেররকার 

পাররোররক জীেন জগমতর সয-সকান স্থামনর পাররোররক জীেমনর েরহত তুলনায় 

হীনিভ হইমে না। 
  

আরে আমেররকার পাররোররক জীেন েম্বমন্ধ অমনক োমজ গল্প শুরনয়ারি—শুরনয়ারি 

সেখামন নারক নারীগমের চালচলন নারীর েত নমহ, তাহারা নারক স্বাযীনতা-তাণ্ডমে 

উন্মত্ত হইয়া পাররোররক জীেমনর েকল েুখিারন্ত পদদরলত কররয়া চূে ব রেচূে ব কমর, 

এেং আরও ঐ িকামরর নানা আজগুরে কো শুরনয়ারি। রকন্তু একেৎের কাল 

আমেররকার পররোর ও আমেররকার নরনারীগমের েম্বমন্ধ অরভজ্ঞতা লাভ কররয়া 

সদরখমতরি, ঐিকার েতােত রক ভয়ঙ্কর অেূলক ও ভ্রান্ত! আমেররকার নারীগে! 

সতাোমদর ঋে আরে িত জমন্মও পররমিায কররমত পাররে না। সতাোমদর িরত আোর 

কৃতজ্ঞতা ভাষায় িকাি কররয়া উটেমত পারর না। িাচে অরতিময়াচ্ছক্তই িাচে োনমের 

েুগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপমনর একোত্র উপযুক্ত ভাষা— 

  

‘অরেতরগররেেং েোৎ কজ্জলং রেনু্ধপামত্র 

েুরতুরুেরিাখা সলখনী পত্রেুেী। 

রলখ বরত যরদ গৃহীত্বা োরদা েে বকালং—’৩৫ 

  

‘যরদ োগর েেোযার, রহোলয় পে বত েেী, পাররজাতিাখা সলখনী, পৃরেেী পত্র হয়, 

এেং স্বয়ং েরস্বতী সলরখকা হইয়া অনন্তকাল রলরখমত োমকন,’ তোরপ সতাোমদর িরত 

আোর কৃতজ্ঞতা-িকামি অেেে ব হইমে। 
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গত েৎের গ্রীষ্মকামল আরে এক েহু দূরমদি হইমত আগত, নাে-যি-যন-রেদোহীন, 

েনু্ধহীন, েহায়হীন, িায় কপদবকিূনে পররব্রাজক িচারকরূমপ এমদমি আরে। সেই 

েেয় আমেররকার নারীগে আোমক োহাযে কমরন, আহার ও আশ্রয় সদন, তা োঁহামদর 

গৃমহ লইয়া যান, এেং আোমক তাহামদর পুত্ররূমপ, েমহাদররূমপ যত্ন কমরন। যখন 

তা োঁহামদর রনমজমদর যাজককুল এই ‘রেপজ্জনক রেযেী’সক৩৬ তোগ কররোর জনে 

তা োঁহারদগমক িমরারচত কররমতরিমলন, যখন তা োঁহামদর েে বামপক্ষা অন্তরঙ্গ েনু্ধগে এই 

‘অজ্ঞাতকুলিীল রেমদিীর, হয়মতা ো োংঘারতক চররমত্রর সলাকটটর’ েঙ্গ তোগ 

কররমত উপমদি রদমতরিমলন, তখনও তা োঁহারা আোর েনু্ধরূমপ েতবোন রিমলন। এই 

েহােনা রনঃস্বাে ব পরেত্র নারীগেই—চররত্র ও অন্তঃকরে েম্বমন্ধ রেচার কররমত 

অরযকতর রনপুো, কারে রনে বল দপ বমেই িরতরেম্ব পরড়য়া োমক । 
  

কত িত েুন্দর পাররোররক জীেন আরে সদরখয়ারি; কত িত জননী সদরখয়ারি, 

যা োঁহামদর রনে বল চররমত্রর, যা োঁহামদর রনঃস্বাে ব অপতেমেমহর েে বনা কররোর ভাষা আোর 

সনই। কত িত কনো ও কুোরী সদরখয়ারি, যাহারা ‘িায়না সদেীর ললাটস্থ 

তুষারকরেকার নোয় রনে বল’—আোর রেলক্ষে রিরক্ষতা এেং েে বারযক োনরেক ও 

আযোচ্ছত্মক উন্নরতেম্পন্না। তমে রক আমেররকার নারীগে েকমলই সদেীস্বরূপা? তাহা 

নমহ, ভাল েন্দ েকল স্থামনই আমি। রকন্তু যামদর আেরা অেৎ নামে অরভরহত করর, 

জারতর সেই দুে বল োনুষগুরলর িারা সে েম্বমন্ধ যারো কররমল চরলমে না; কারে উহারা 

সতা আগািার েত পরড়য়াই োমক। যাহা েৎ উদার ও পরেত্র, তাহা িারাই জাতীয় 

জীেমনর রনে বল ও েমতজ িোহ রনরূরপত হয়। 
  

একটট আমপল গাি ও তাহার িমলর গুোগুে রেচার কররমত হইমল রক সয-েকল 

অপক্ব অপররেত কীটদষ্ট িল োটটমত ইতস্ততঃ রেরক্ষপ্ত অেস্থায় পরড়য়া োমক, 

তাহামদর োহাযে লও যরদও কখনও কখনও তাহারাই েংখোয় অরযক? যরদ একটট 

েুপক্ব ও পররপুষ্ট িল পাওয়া যায়, তমে সেই একটটর িারাই ঐ আমপল গামির িচ্ছক্ত 

েম্ভােনা ও উমদ্দিে অনুরেত হয়, সয িত িত িল অপররেত ররহয়া রগয়ামি, তাহামদর 

িারা নমহ। 
  

তারপর, আরে আমেররকার আযুরনক রেেীগমের উদার েমনর িিংো করর। আরে 

এমদমি অমনক উদারেনা পুরুষও সদরখয়ারি, তা োঁহামদর েমযে সকহ আোর অতেন্ত 

েঙ্কীে বভাোপনে েম্প্রদাময়র। তমে একটট িমভদ আমি—পুরুষগমের পমক্ষ একটট 
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রেপদািঙ্কা এই সয, তা োঁহারা উদার হইমত রগয়া রনমজমদর যে ব সখায়াইয়া েরেমত পামরন, 

রকন্তু নারীগে সযখামন যাহা রকিু ভাল আমি, তাহার িরত েহানুভূরতমহতু উদারতা 

লাভ কররয়া োমকন, অেচ রনমজমদর যে ব হইমত রেন্দেুাত্র রেচরলত হন না। তা োঁহারা 

িামে িামে স্বতই অনুভে কমরন সয, যে ব একটট ইরতোচক (positive) েোপার, 

সনরতোচক (negative) নমহ; সযামগর েোপার, রেময়ামগর নমহ। তা োঁহারা িরতরদন এই 

েতেটট হুদয়ঙ্গে কররমতমিন সয, িমতেক চ্ছজরনমষর হা োঁ-এর রদকটাই, ইরতোচক 

রদকটাই েচ্ছিত োমক এেং িকৃরতর এই অচ্ছস্তোচক—এেং এই সহতু গেনেূলক 

িচ্ছক্তেেূমহর একীকরে িারাই পৃরেেীর নাচ্ছস্তোচক ভােগুরল রেনষ্ট হইয়া োমক। 
  

রচকামগার এই রেশ্ব-েহামেলা কী অদ্ভুত েোপার! আর সেই যে বেহামেলা, যাহামত 

পৃরেেীর েকল সদি হইমত সলাক আরেয়া রনজ রনজ যে বেত েেক্ত কররয়ারিল, তাহাও 

কী অদ্ভুত! িাক্তার েোমরাজ ও রেঃ েরনর অনুগ্রমহ আরেও আোর ভােগুরল 

েে বেেমক্ষ উপস্থারপত কররোর েুমযাগ পাইয়ারিলাে। রেঃ েরন কী অদ্ভুত সলাক! 

একোর ভারেয়া সদখ সদরখ, রতরন রকরূপ দৃঢ়মচতা েেচ্ছক্ত, রযরন োনেমনমত্র এই রেরাট 

অনুষ্ঠানটটর কল্পনা কররয়ারিমলন এেং উহামক কাময ব পররেত কররমতও িভূত 

েিলতা লাভ কররয়ারিমলন। রতরন আোর যাজক রিমলন না; রতরন রনমজ একজন 

উরকল হইয়াও যােতীয় যে বেম্প্রদাময়র পররচালকগমের সনতা রিমলন। রতরন 

েযুরস্বভাে, রেিান ও েরহষু্ণ রিমলন—তা োঁহার হৃদময়র গভীর েে বস্পিী ভােেেূহ 

তা োঁহার উজ্জ্বল নয়নিময় েেক্ত হইত। … ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

১৪৮ 

  

[স্বােী অমভদানন্দমক রলরখত] 
  

আমেররকা 

(নমভম্বর), ১৮৯৪ 

  

রিয় কালী, 

সতাোর পমত্র েকল েোচার জ্ঞাত হইলাে। ‘টিরেউন’ পমত্র উক্ত সটরলগ্রাি োরহর 

হওয়ার সকান েংোদ পাই নাই। রচকামগা নগর িয়োে যােৎ তোগ কররয়ারি, এখনও 
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যাইোর োেকাি নাই; এজনে রেমিষ খের লইমত পারর নাই। সতাোর পররশ্রে অতেন্ত 

হইয়ামি, তার জনে সতাোয় রক যনেোদই ো রদই? অদ্ভুত কায বক্ষেতা সতােরা 

সদখাইয়াি। োকুমরর কো রক রেেো হয়? সতাোমদর েকমলর েমযে অদ্ভুত সতজ 

আমি। িিী োমণ্ডমলর রেষয় পূমে বই রলরখয়ারি। োকুমরর কৃপায় রকিু চাপা োমক না। 

তমে রতরন েম্প্রদায়স্থাপনারদ করুন, হারন রক? ‘রিো েঃ েন্তু পন্থানঃ’৩৭। রিতীয়তঃ 

সতাোর পমত্রর েে ব েুচ্ছঝলাে না।আরে অে বেংগ্রহ কররয়া আপনামদর েে স্থাপন 

কররে, ইহামত যরদ সলামক রনন্দা কমর সতা আোর সকান ক্ষরতেৃচ্ছদ্ধ সদরখ না। কূটস্থ 

েুচ্ছদ্ধ সতাোমদর আমি, সকান হারন হইমে না। সতাোমদর পরস্পমরর উপর রনররতিয় 

সিে োকুক, ইতর-োযারমের উপর উমপক্ষােুচ্ছদ্ধ যারে কররমলই যমেষ্ট। 

কালীকৃষ্ণোেু অনুরাগী ও েহৎ েেচ্ছক্ত। তা োঁহামক আোর রেমিষ িেয় করহও। যতরদন 

সতােরা পরস্পমরর উপর সভদেুচ্ছদ্ধ না কররমে, ততরদন িভুর কৃপায় ‘রমে েমন 

পে বতেস্তমক ো’ সতাোমদর সকান ভয় নাই। ‘সশ্রয়াংরে েহুরেঘ্নারন’,৩৮ ইহা সতা 

হইমেই। অরত গম্ভীর েুচ্ছদ্ধ যারে কর। োলেুচ্ছদ্ধ জীমে সক ো রক েরলমতমি, তাহার 

খেরোত্রও লইমে না। উমপক্ষা, উমপক্ষা, উমপক্ষা ইরত। 
  

িিীমক পূমে ব রলরখয়ারি েরেমিষ। খেমরর কাগজ, পুস্তকারদ পাোইও না। সেোঁ রক স্বমগ ব 

সগমলও যান ভামন—সদমিও ঘুমর েরা, এমদমিও তাই, োড়ার ভাগ সোঝা েওয়া। 

এমদমি আরে সকেন কমর সলামকর পুস্তমকর খমদ্দর সজাটাই েল? আরে একটা 

োযারে োনুষ ধে নয়। এমদমির খেমরর কাগজ িভৃরতমত যাহা রকিু আোর রেষয় 

সলমখ, আরে তাহা অরিমদেমক েেপ বে করর। সতােরাও তাহাই কর। তাহাই েেেস্থা। 
  

োকুমরর কামজর জনে একটু হাঙ্গামের দরকার রিল, তা হময় সগমি, সেি কো; এক্ষমে 

ইতরগুমলা রক েমক না েমক, তামত সকান রকমে সতােরা কে বপাত কররমে না। আরে 

টাকা সরাজগার করর ো যা করর, সহোঁচ্ছজমপোঁচ্ছজ সলামকর কোয় রক তা োঁর কাজ আটকামে? 

ভায়া, তুরে এখন সিমলোনুষ। আোর চুমল পাক যমরমি। সহোঁচ্ছজমপোঁচ্ছজ সলাকমদর 

কোয় আর েতােমতর উপর আোর শ্রদ্ধা আোঁমচ েুমঝ লও। সতােরা যতরদন সকাের 

সেোঁময এককাট্টা হময় আোর রপমি দা োঁড়ামে, ততরদন পৃরেেী একত্র হমলও সকান ভয় 

নাই। িমল এই পয বন্ত েুচ্ছঝলাে সয, আোমক অরত উচ্চ আেন গ্রহে কররমত হইমে। 

সতাোমদর িাড়া আর কাহামকও পত্র রলরখে না। ইরত। 
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েরল, গুেরনরয সকাোয় আমি, সখা োঁজ কমর তামক েমে যত্ন কমর আনোর সচষ্টা কররমে। 

সে সলাকটা অরত sincere (অকপট) ও েড়ই পচ্ছণ্ডত। সতােরা দুমটা জায়গার টেকানা 

করমেই করমে, সয যা েমল, েমল যাক। খেমরর কাগমজ আোর স্বপমক্ষ অেো রেপমক্ষ 

সক রক সলমখ, রলখুক; গ্রাহেেমযেই আনমে না। আর দাদা, োর োর েোগত্তা করর,৩৯ 

আর ঝুরড় ঝুরড় খেমরর কাগজারদ পাোইও না। রেশ্রাে এখন সকাোয়? আেরা যখন 

িরীর সিমড় রদে, তখন রকিুরদন রেশ্রাে কররে। ভায়া, ঐ সতমজ একোর েমহাৎেে 

কর রদরক। ধর ধর হময় যাক। ওয়া োহাদুর! োোে! রনময সপলার দল সিমের তরমঙ্গ 

সভমে চমল যামে।মতােরা হমল হাতী, রপোঁপমড়র কােমড় রক সতাোমদর ভয়? 

  

সতাোর সিররত Address (অরভনন্দন) অমনক রদন হল এমেমি এেং তার জোেও 

চমল সগমি পোরীোেুর রনকট। 
  

এই কো েমন সরমখা—দুমটা সচাখ, দুমটা কান, রকন্তু একটা েুখ। উমপক্ষা, উমপক্ষা, 

উমপক্ষা। ‘ন রহ কলোেকৃৎ কচ্ছশ্চৎ দুগ বরতং তাত গিরত।’৪০ ভয় কার? কামদর ভয় 

সর ভাই? এখামন রেিনরী-রিিনরী সচোঁ রচময় সচোঁ রচময় ক্ষান্ত হময় সগমি—অেরন েকল 

জগৎ হমে। 
  

‘রনন্দন্তু নীরতরনপেুাঃ যরদ ো স্তুেন্তু 

লক্ষ্মীঃ েোরেিতু গিতু ো যমেষ্টে্। 

অনদেে ো েরেেস্তু িতান্তমর ো 

নোযোৎ পেঃ িরেচলরন্ত পদং ন যীরাঃ॥’৪১ 

  

রকেরযকরেরত। সহোঁচ্ছজমপোঁচ্ছজমদর েমঙ্গ সেিোরও আেিেক নাই। ওমদর কামি রভমক্ষও 

করমত হমে না। োকুর েে সজাটামিন এেং সজাটামেন। ভয় রক সর ভাই? েকল েড় 

কাজ েহা রেমঘ্নর েযে রদময় হময় োমক। সহ েীর ‘স্মর সপৌরুষোত্মনঃ উমপরক্ষতেোঃ 

জনাঃ েুকৃপোঃ কােকািনেিগাঃ।’৪২ এক্ষমে আরে এমদমি দৃঢ়িরতষ্ঠ। অতএে 

আোর েহায়তার আেিেক নাই। রকন্তু আোর েহায়তা কররমত যাইয়া ভ্রাতৃমেহাৎ 

সতাোমদর েমযে সয সপৌরুমষর আরেভবাে হইয়ামি, তাহা িভুর কাময ব রনযুক্ত কর, এই 

সতাোমদর রনকট আোর িাে বনা। েমনর ভাে রেমিষ উপকার সোয না হইমল িকাি 

কররমে না। রিয় রহতেচন েহািত্রুরও িরত িময়াগ কররমে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 72 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সহ ভাই, নােযমির যমনর সভামগর ইিা জীমের স্বতই আমি। তাহামত যরদ দুরদক চমল 

সতা েকমলই আগ্রহ কররমত োমক। ‘পরগুে-পরোেুং পে বতীকৃতে’ অরপচ, 

চ্ছত্রভুেমনর উপকারোত্র ইিা েহাপুরুমষরই হয়। অতএে রেেূঢ়েরত অনাত্মদিী 

তেোিন্নেুচ্ছদ্ধ জীেমক োলমচষ্টা কররমত দাও। গরে সেকমলই আপরন পারলময় যামে! 

চা োঁমদ েুেু সিলোর সচষ্টা করুক; ‘শুভং ভেতু সতষাে্’ (তামদর েঙ্গল হউক)। যরদ 

তামদর েমযে োল োমক, রেচ্ছদ্ধ সক োরে করমত পামর? যরদ ঈষ বাপরেি হময় 

আস্ফালন োত্র কমর সতা েে েৃো হমে। 
  

হরমোহন োলা পাটেময়মিন। সেি কো। েরল, এমদমি আোমদর সদমির েত যে ব চমল 

না। তমে এমদর সদমির েত কমর রদমত হয়। এমদর রহন্দ ুহমত েলমল এরা েকমল 

পারলময় যামে ও ঘৃো করমে, সযেন আেরা খ্রীষ্ট-রেিনরীমদর ঘৃো করর। তমে 

রহোঁদুিামস্ত্রর কতক ভাে এরা ভালোমে, এই পয বন্ত। অরযক রকিুই নয় জারনমে। 

পুরুমষরা অরযকাংিই যে ব-টে ব রনময় োো েকায় না, সেময়মদর েমযে রকিু রকিু, 

এইোত্র—োড়াোরড় রকিুই নাই। ২/৪ হাজার সলাক অনিতেমতর উপর শ্রদ্ধাোন। 

তমে পুোঁরে, জারত, সেময়োনুষ নমষ্টর সগাড়া—ইতোরদ েলমল দূমর পারলময় যামে। যীমর 

যীমর েে হয়। Patience, purity, perseverance (ধযয ব, পরেত্রতা, অযেেোয়)। ইরত— 

  

নমরন্্দর 

  

১৪৯ 

  

[স্বােী রিোনন্দমক রলরখত]৪৩ 

  

আমেররকা 

১৮৯৪ 

  

রিয় রিোনন্দ, 

এইোত্র সতাোর পত্র সপলাে। েম্ভেতঃ ইমতােমযে তুরে আোর অনে রচটেগুরল 

সপময়ি এেং সজমনি সয, আর আমেররকায় রকিু পাোোর দরকার নাই। সকান রকিুরই 

োড়াোরড় ভাল নয়। এই সয খেমরর কাগজগুমলা আোয় োরড়ময় তুলমি, তামত আোর 

খোরত হময়মি েমন্দহ নাই, রকন্তু এর িল এখানকার সচময় ভারমত সেিী। এখামন েরং 

রাতরদন খেমরর কাগমজ নাে োজমত োকমল উচ্চমশ্রেীর সলাকমদর েমন রেরচ্ছক্ত 
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জন্মায়; অতএে যমেষ্ট হময়মি। এখন এই েকল েভার অনুেরমে ভারমত েঙ্ঘেদ্ধ 

হমত সচষ্টা কর। আর এমদমি রকিু পাোোর দরকার নাই। িেমে োতাোকুরােীর জনে 

একটট জায়গা করোর দৃঢ়েঙ্কল্প কমররি, কারে সেময়মদর জায়গাই িেে দারকার। 

… যরদ োময়র োড়ীটট িেমে টেক হময় যায়, তাহমল আর আরে সকান রকিুর জনে 

ভারে না। … আরে ইরতপূমে বই ভারতেমষ ব চমল সযতাে, রকন্তু ভারতেমষ ব টাকা নাই। 

হাজার হাজার সলাক রােকৃষ্ণ পরেহংেমক োমন, রকন্তু সকউ একটট পয়ো সদমে 

না—এই হমি ভারতেষ ব। এখামন সলামকর টাকা আমি, আর তারা সদয়। আেমি িীমত 

আরে ভারতেমষ ব যাচ্ছি। ততরদন সতােরা রেমলরেমি োক। 
  

জগৎ উচ্চ উচ্চ নীরতর (principles) জনে আমদৌ েেস্ত নয়; তারা চায় েেচ্ছক্ত (person)। 

তারা যামক পিন্দ কমর, তার কো ধযময বর েরহত শুনমে, তা যতই অোর সহাক না 

সকন—রকন্তু যামক তারা পিন্দ কমর না, তার কো শুনমেই না। এইটট েমন সরমখা এেং 

সলামকর েরহত সেইেত েেেহার কমরা। েে টেক হময় যামে। যরদ িােন করমত চাও, 

েকমলর সগালাে হময় যাও। এই হল আেল রহেে। কোগুরল রুক্ষ হমলও ভালোোয় 

িল হমেই। সয-সকান ভাষার আেরমেই োকুক না সকন, ভালোো োনুষ আপনা 

হমতই েুঝমত পামর। 
  

ভায়া, রােকৃষ্ণ পরেহংে সয ভগোমনর োো, তামত আোর েমন্দহোত্র নাই; তমে 

রতরন রক েলমতন, সলাকমক সদখমত দাও; তুরে সজার কমর রক সদখামত পার?—

এইোত্র আোর objection (আপরত্ত)। 
  

সলামক েলুক, আেরা রক েলে? দাদা, সেদ-সেদান্ত পুরাে-ভাগেমত সয রক আমি, তা 

রােকৃষ্ণ পরেহংেমক না পড়মল রকিুমতই েুঝা যামে না। His life is a searchlight 

of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He 
was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one 

life the whole cycle of the national religious existence in India.৪৪ 

  

ভগোন্ শ্রীকৃষ্ণ জমন্মরিমলন রকনা, েুদ্ধ ধচতনে িভৃরত একমঘময়, রােকৃষ্ণ পরেহংে 

the latest and the most perfect (েেমচময় আযুরনক এেং েেমচময় পূে বরেকরিত 

চররত্র)—জ্ঞান, সিে, ধেরাগে, সলাকরহতরচকীষ বা, উদারতার জোট; কারুর েমঙ্গ রক 

তা োঁহার তুলনা হয়? তা োঁমক সয েুঝমত পামর না, তা োঁর জন্ম েৃো। আরে তা োঁর 
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জন্মজন্মান্তমরর দাে, এই আোর পরে ভাগে, তা োঁর একটা কো সেদমেদান্ত অমপক্ষা 

অমনক েড়। তেে দাে দাে-দামোঽহং। তমে একমঘময় সগা োঁড়ারে িারা তা োঁর ভামের 

েোঘাত হয়—এইজনে চটট। তা োঁর নাে েরং িুমে যাক—তা োঁর উপমদি (রিক্ষা) িলেতী 

সহাক। রতরন রক নামের দাে? 

  

ভায়া, যীশুখ্রীষ্টমক সজমল-োলায় ভগোন্ েমলরিল, পচ্ছণ্ডমতরা সেমর সিলমল; েুদ্ধমক 

সেমন-রাখামল তা োঁর জীেদ্দিায় সেমনরিল। রােকৃষ্ণমক জীেদ্দিায়—নাইন্টটন্থ 

সেিুররর (ঊনরেংি িতাব্দীর) সিষভামগ ইউরনভারে বটটর ভূত ব্রহ্মদরতেরা ঈশ্বর েমল 

পূজা কমরমি। … হাজার হাজার েৎের পূমে ব তা োঁমদর (কৃষ্ণ, েুদ্ধ, খ্রীষ্ট িভৃরতর) দ-ু

দিটট কো পুোঁরেমত আমি োত্র। ‘যার েমঙ্গ ঘর করররন, সেই েড় ঘরনী’—এ সয আজন্ম 

রদনরাচ্ছত্র েঙ্গ কমরও তা োঁমদর সচময় সের েড় েমল সোয হয়, এই েোপারটা রক েুঝমত 

পার ভায়া? 

  

ো-োকরুন রক েস্তু েুঝমত পাররন, এখনও সকহই পার না, ক্রমে পারমে। ভায়া, িচ্ছক্ত 

রেনা জগমতর উদ্ধার হমে না। আোমদর সদি েকমলর অযে সকন, িচ্ছক্তহীন সকন?—

িচ্ছক্তর অেোননা সেখামন েমল। ো-োকুরােী ভারমত পুনরায় সেই েহািচ্ছক্ত জাগামত 

এমেমিন, তা োঁমক অেলম্বন কমর আোর েে গাগী ধেমত্রয়ী জগমত জন্মামে। সদখি রক 

ভায়া, ক্রমে েে েুঝমে। এইজনে তা োঁর েে িেমে চাই। রােকৃষ্ণ পরেহংে েরং যান, 

আরে ভীত নই। ো-োকরােী সগমল েে বনাি! িচ্ছক্তর কৃপা না হমল রক সঘাড়ার রিে 

হমে! আমেররকা ইওমরামপ রক সদখরি?—িচ্ছক্তর পূজা, িচ্ছক্তর পূজা। তেু এরা 

অজামন্ত পূজা কমর, কামের িারা কমর। আর যারা রেশুদ্ধভামে, োচ্ছেকভামে 

োতৃভামে পূজা করমে, তামদর কী কলোে না হমে! আোর সচাখ খুমল যামি, রদন রদন 

েে েুঝমত পাররি। সেইজনে আমগ োময়র জনে েে করমত হমে। আমগ ো আর 

োময়র সেময়রা, তারপর োো আর োমপর সিমলরা, এই কো েুঝমত পার রক? 

  

েকমল ভাল, েকলমক আিীে বাদ কর। দাদা, দুরনয়ােয় তা োঁর ঘর িাড়া আর েকল 

জায়গামতই সয ভামের ঘমর চুরর! দাদা, রাগ কমরা না, সতােরা এখনও সকউ োমক 

সোঝরন। োময়র কৃপা আোর উপর োমপর কৃপার সচময় লক্ষ গুে েড়। … ঐ োময়র 

রদমক আরেও একটু সগা োঁড়া। োর হুকুে হমলই েীরভদ্র ভূতমিত েে করমত পামর। 

তারক ভায়া, আমেররকা আেোর আমগ োমক আিীে বাদ করমত রচটে রলমখরিলুে, 
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রতরন এক আিীে বাদ রদমলন, অেরন হুপ্ কমর পগার পার, এই েুঝ। দাদা, এই দারুে 

িীমত গা োঁময় গা োঁময় সলকচার কমর লড়াই কমর টাকার সযাগাড় কররি—োময়র েে হমে। 
  

োেুরামের োর েুমড়ােয়মে েুচ্ছদ্ধর হারন হময়মি। জোন্ত দুগ বা সিমড় োটটর দুগ বা পূজা 

করমত েমেমি। দাদা, রেশ্বাে েড় যন; দাদা, জোন্ত দুগ বার পূজা সদখাে, তমে আোর 

নাে। তুরে জরে রকমন জোন্ত দুগ বা োমক সয রদন েরেয়া সদমে, সেই রদন আরে একোর 

হা োঁি িাড়ে। তার আমগ আরে সদমি যাচ্ছি না। যত িীঘ্র পারমে—। টাকা পাোমত 

পারমল আরে হা োঁি িামড় ো োঁরচ; সতােরা সযাগাড় কমর এই আোর দুমগ বাৎেেটট কমর 

দাও সদরখ। রগররি সঘাষ োময়র পূজা খুে করমি, যনে সে, তার কুল যনে। দাদা, োময়র 

কো েমন পড়মল েেয় েেয় েরল, ‘সকা রােঃ?’ দাদা, ও ঐ সয েলরি, ওইখানটায় 

আোর সগা োঁড়ারে। 
  

রােকৃষ্ণ পরেহংে ঈশ্বর রিমলন রক োনুষ রিমলন, যা হয় েমলা দাদা, রকন্তু যার 

োময়র উপর ভচ্ছক্ত নাই, তামক রযক্কার রদও। 
  

রনরঞ্জন লাটেোচ্ছজ কমর, রকন্তু তার োময়র উপর েড় ভচ্ছক্ত। তার লাটে হজে হময় 

যায়। রনরঞ্জন এেন কায ব করমি সয, সতােরা শুনমল অোক হময় যামে। আরে খের 

রাখরি। তুরেও সয োন্দ্রাজীমদর েমঙ্গ সযাগদান কমর কায ব করি, সে েড়ই ভাল। দাদা, 

সতাোর উপর আোর সের ভরো, েকলমক রেমলরেমি চালাও ভায়া। োময়র জরেটা 

সযেন কমরি, অেরন আরে হুপ ্কমর আেরি আর রক। জরেটা েড় চাই, building 

(োড়ী) আপাততঃ োটটর ঘর ভাল, ক্রমে ভাল building (পাকা) তুলে, রচন্তা নাই। 
  

েোমলররয়ার িযান কারে জল। দুমটা রতনমট রিলটার ধতয়ার কর না সকন? জল রেদ্ধ 

কমর রিলটার করমল সকান ভয় োমক না। 
  

হররমির কো সতা রকিুই শুনমত পাই না। আর দক্ষরাজা সকেন আমি? েকমলর 

রেমিষ খের চাই। আোমদর েমের রচন্তা নাই, আরে সদমি রগময় েে টেকোক করে। 
  

দুমটা েড় Pasteur’s bacteria-proof (পাস্তুমরর জীোেু-িরতমষযক) রিলটার রকনমে; 

সেই জমল রান্না, সেই জমল খাওয়া—েোমলররয়ার োপ পারলময় যামে। … On and on; 

work, work, work; this is only the beginning. (এরগময় চল; কাজ, কাজ, কাজ; এই 

সতা েমে আরম্ভ)। 
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রকেরযকরেরত— 

রেমেকানন্দ 

  

১৫০ 

  

[েমে রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

১৮৯৪ 

সহ ভ্রাতৃেৃন্দ, ইতঃপূমে ব সতাোমদর এক পত্র রলরখ, েেয়াভামে তাহা অেমূ্পে ব। রাখাল 

ও হরর লমণৌ হইমত এক পত্র সলমখন। তা োঁহারা—রহন্দ ু খেমরর কাগজরা আোর 

েুখোরত কররমতমি, এই কো সলমখন ও তা োঁহারা েড় আনচ্ছন্দত সয, ২০ হাজার সলাক 

রখচুরড় সখময়মি। যরদ করলকাতা অেো োন্দ্রামজর রহন্দরুা েভা কমর ররজরলউিন পাে 

কররত সয, ইরন আোমদর িরতরনরয এেং আমেররকার সলামকমদর অরভনন্দন কররত—

আোমক যত্ন কররয়ামি েরলয়া, তাহমল অমনক কাজ এরগময় সযত। রকন্তু এক েৎের 

হময় সগল, কই রকিুই হল না! অেিে োঙালীমদর উপর আোর রকিুই ভরো রিল না; 

তমে োন্দ্রাজোেীরাও রকিু করমত পারমল না। … 

  

আোমদর জামতর সকান ভরো নাই। সকান একটা স্বাযীন রচন্তা কাহারও োোয় আমে 

না—সেই সিোঁড়া কাোঁো, েকমল পমড় টানাটারন—রােকৃষ্ণ পরেহংে এেন রিমলন, 

সতেন রিমলন; আর আষামঢ় গরি—গরির আর েীো-েীোন্ত নাই। হমর হমর, েরল 

একটা রকিু কমর সদখাও সয সতােরা রকিু অোযারে—খারল পাগলারে! আজ ঘণ্টা 

হল, কাল তার উপর সভোঁ পু হল, পরশু তার ওপর চাের হল, আজ খাট হল, কাল 

খামটর েোমঙ রূমপা ো োঁযান হল—আর সলামক রখচুরড় সখমল আর সলামকর কামি 

আষামঢ় গল্প ২০০০ োরা হল—চক্রগদা- পেিঙ্খ—আর িঙ্খগদাপেচক্র—ইতোরদ, 

এমকই ইংমরজীমত imbecility (িারীররক ও োনরেক েলহীনতা) েমল—যামদর োোয় 

ঐ রকে সেল্্সকামো িাড়া আর রকিু আমে না, তামদর নাে imbecile (ক্লীে)—ঘণ্টা 

িাইমন োজমে ো ো োঁময়, চন্দমনর টটপ োোয় রক সকাোয় পরা যায়—রপচ্ছদ্দে দুোর 

ঘুরমে ো চারোর—ঐ রনময় যামদর োো রদন রাত ঘােমত চায়, তাহামদরই নাে 
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হতভাগা; আর ঐ েুচ্ছদ্ধমতই আেরা লক্ষ্মীিাড়া জমুতামখমকা, আর এরা চ্ছত্রভুেন 

রেজয়ী। কুোঁ মড়রেমত আর ধেরামগে আকাি-পাতাল তিাত। 
  

যরদ ভাল চাও সতা ঘণ্টািণ্টাগুমলামক গঙ্গার জমল েোঁমপ রদময় োক্ষাৎ ভগোন্ নর-

নারায়মের—োনেমদহযারী হমরক োনুমষর পূমজা করমগ—রেরাট আর স্বরাট। রেরাট 

রূপ এই জগৎ, তার পূমজা োমন তার সেো—এর নাে কে ব; ঘণ্টার উপর চাের চড়ান 

নয়, আর ভামতর োলা োেমন যমর দি রেরনট েেে রক আয ঘণ্টা েেে—এ রেচামরর 

নাে ‘কে ব’ নয়, ওর নাে পাগলা-গারদ। সক্রার টাকা খরচ কমর কািী েৃন্দােমনর 

োকুরঘমরর দরজা খুলমি আর পড়মি। এই োকুর কাপড় িাড়মিন, সতা এই োকুর 

ভাত খামিন, সতা এই োকুর আোঁটকুরড়র সেটামদর গুটষ্টর রপচ্ছণ্ড করমিন; এরদমক 

জোন্ত োকুর অন্ন রেনা, রেদো রেনা েমর যামি। সোম্বাময়র সেমনগুমলা িারমপাকার 

হােপাতাল োনামি—োনুষগুমলা েমর যাক। সতামদর েুচ্ছদ্ধ নাই সয, এ-কো েুচ্ছঝে—

আোমদর সদমির েহা েোরাে—পাগলা-গারদ সদিেয়। 
  

যাক, সতাোমদর েমযে যারা একটু োোওয়ালা আমি, তা োঁমদর চরমে আোর দণ্ডেৎ ও 

তা োঁমদর কামি আোর এই িাে বনা সয, তা োঁরা আগুমনর েত িরড়ময় পড়ুন—এই রেরামটর 

উপােনা িচার করুন, যা আোমদর সদমি কখনও হয় নাই। সলামকর েমঙ্গ ঝগড়া 

করা নয়, েকমলর েমঙ্গ রেিমত হমে। Idea (ভাে) িড়া গা োঁময় গা োঁময়, ঘমর ঘমর যা—

তমে যোে ব কে ব হমে। নইমল রচৎ হময় পমড় োকা আর েমযে েমযে ঘণ্টা নাড়া, সকেল 

সরাগ রেমিষ। … Independent (স্বাযীন) হ, স্বাযীন েুচ্ছদ্ধ খরচ করমত সিখ্ … অেুক 

তমন্ত্রর অেুক পটমল ঘণ্টার ো োঁমটর সয ধদঘ বে রদময়মি, তামত আোর রক? িভুর ইিায় 

সক্রার তন্ত্র, সেদ, পুরাে সতামদর েুখ রদময় সেররময় যামে। … যরদ কাজ কমর সদখামত 

পাররে, যরদ এক েৎেমরর েমযে দু-চার লাখ সচলা ভারমত জায়গায় জায়গায় করমত 

পাররে, তমে েুচ্ছঝ। তমেই সতামদর উপর আোর ভরো হমে, নইমল ইরত। 
  

সেই সয সোম্বাই সেমক এক সিাকরা োো েুরড়ময় তারকদার েমঙ্গ রামেশ্বমর যায়, সে 

েমল, আরে রােকৃষ্ণ পরেহংমের রিষে। রােকৃষ্ণ পরেহংমের রিষে! না সদখা, না 

সিানা—এরক চোংড়াে নারক? গুরুপরম্পরা রভন্ন সকান কাজ হয় না—সিমলমখলা 

নারক? সে সিা োঁড়াটা যরদ দস্তুরেত পমে না চমল, দূর কসর সদমে। গুরুপরম্পরা অে বাৎ 

সেই িচ্ছক্ত যা গুরু হমত রিমষে আমে, আোর তা োঁর রিমষে যায়, তা রভন্ন রকিুই হোর 

নয়। উড়যা—আরে রােকৃমষ্ণর রিষে, এরক সিমলমখলা নারক? আোমক জগমোহন 
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েমলরিল সয, একজন েমল সতাোর গুরুভাই, আরে এখন োউমর যমররি, সেই 

সিাকরা। গুরুভাই রক সর? হা োঁ, সচলা েলমত লজ্জা কমর! একদে গুরু েন্্সে! দূর 

কমর রদও যরদ দস্তুরেত পমে না চমল। 
  

ঐ সয তুলেী ও সখাকার েমনর অিারন্ত, তার োমন সকান কাজ নাই। ঐ সয 

রনরঞ্জমনরও—তার োমন সকান কাজ নাই। গা োঁময় গা োঁময় যা, ঘমর ঘমর যা; সলাকরহত, 

জগমতর কলোে কর—রনমজ নরমক যাও, পমরর েুচ্ছক্ত সহাক—আোর েুচ্ছক্তর োপ 

রনে বংি। রনমজর ভােনা যখনই ভােমে তুলেী, তখরন েমন অিারন্ত। সতাোর িারন্তর 

দরকার রক োোজী? েে তোগ কমরি, এখন িারন্তর ইিা, েুচ্ছক্তর ইিাটামকও তোগ 

কমর দাও সতা োো। সকান রচন্তা সরমখা না; নরক স্বগ ব ভচ্ছক্ত ো েুচ্ছক্ত েে don’t care 

(গ্রাহে কমরা না), আর ঘমর ঘমর নাে রেমলাও রদরক োোজী। আপনার ভাল সকেল 

পমরর ভালয় হয়, আপনার েুচ্ছক্ত এেং ভচ্ছক্তও পমরর েুচ্ছক্ত ও ভচ্ছক্তমত হয়—তাইমত 

সলমগ যাও, সেমত যাও, উন্মাদ হময় যাও। োকুর সযেন সতাোমদর ভালোেমতন, আরে 

সযেন সতাোমদর ভালোরে, সতােরা সতেরন জগৎমক ভালোে সদরখ। 
  

েকলমক একত্র কর। গুেরনরয সকাোয়? তামক সতাোমদর কামি আনমে। তামক 

আোর অনন্ত ভালোো। গুপ্ত সকাো? সে আেমত চায় আেুক। আোর নাে কমর 

তামক সিমক আমনা। এই ক-টট কো েমন সরমখা— 

  

১ | আেরা েন্নোেী, ভচ্ছক্ত ভুচ্ছক্ত েুচ্ছক্ত—েে তোগ। 

২ | জগমতর কলোে করা, আচণ্ডামলর কলোে করা—এই আোমদর ব্রত, তামত েুচ্ছক্ত 

আমে ো নরক আমে। 

৩| রােকৃষ্ণ পরেহংে জগমতর কলোমের জনে এমেরিমলন। তা োঁমক োনুষ েল ো 

ঈশ্বর েল ো অেতার েল, আপনার আপনার ভামে নাও। 

৪| সয তা োঁমক নেস্কার করমে, সে সেই েুহমূত ব সোনা হময় যামে। এই োতবা রনময় ঘমর 

ঘমর যাও রদরক োোজী—অিারন্ত দূর হময় যামে। ভয় কমরা না—ভময়র জায়গা সকাো? 

সতােরা সতা রকিু চাও না—এতরদন তা োঁর নাে, সতাোমদর চররত্র চারররদমক িরড়ময়ি, 

সেি কমরি; এখন organised (েঙ্ঘেদ্ধ) হময় িড়াও—িভু সতাোমদর েমঙ্গ, ভয় 

নাই। 
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আরে েরর আর ো োঁরচ, সদমি যাই ো না যাই, সতােরা িড়াও, সিে িড়াও। গুপ্তমকও 

এই কামজ লাগাও। রকন্তু েমন সরমখা, পরমক োরমত োল খা োঁড়ার দরকার। ‘েরন্নরেমত্ত 

েরং তোমগা রেনামি রনয়মত েরত’—যখন েৃতুে অেিেম্ভােী, তখন েৎ রেষময়র জনে 

সদহতোগই সশ্রয়। ইরত 

  

পুঃ—পূমে বর রচটে েমন সরমখা—সেময়-েদ্দ দ-ুই চাই, আত্মামত সেময়পুরুমষর সভদ 

নাই। তা োঁমক অেতার েলমলই হয় না—িচ্ছক্তর রেকাি চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, 

স্ত্রী চাই—যারা আগুমনর েত রহোচল সেমক কনোকুোরী—উত্তর সেরু সেমক দরক্ষে 

সেরু, দুরনয়ােয় িরড়ময় পড়মে। সিমলমখলার কাজ সনই—সিমলমখলার েেয় সনই—

যারা সিমলমখলা করমত চায়, তিাত হও এই সেলা; নইমল েহা আপদ তামদর। 

Organisation (েঙ্ঘ) চাই—কুোঁ মড়রে দূর কমর দাও, িড়াও, িড়াও; আগুমনর েত যাও 

েে জায়গায়। আোর উপর ভরো সরমখা না, আরে েরর ো োঁরচ, সতােরা িড়াও, িড়াও। 

ইরত 

  

নমরন্্দর 

  

১৫১ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

১৮৯৪ 

  

িাোরযমকষু, 

তারকদাদা ও হররর আমগর রলরখত এক পত্র সিমষ পাই। তাহামত অেগত হইলাে সয, 

তা োঁহারা করলকাতায় আরেমতমিন। পূমে বর পমত্র েেস্ত জারনয়াি। রােদয়ালোেুর পত্র 

পাই। তোেত িরে পাোন হইমে। ো-োকুরােীর জনে জরে খররদ কররমত হইমে, তাহা 

টেক কররমে—অে বাৎ রেচ্ছল্ডং আপাতত োটটর হউক, পমর সদখা যাইমে। রকন্তু জরেটা 

িিস্ত চাই। রক িকামর কাহামক টাকা পাোইে, েেস্ত েন্ধান কররয়া রলরখমে। 

সতাোমদর েমযে একজন ধেষরয়ক কাময বর ভার লইমে। 
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োমণ্ডলমক েেস্ত ধেষরয়ক েোপার েন্ধান কররয়া এক পত্র রলরখমত েরলমে। োমণ্ডল 

চাকরর-োকরর কররমতমি সকেন? যরদ িভুর ইিা হয়, িীঘ্রই অমনক কাজ কররমত 

পাররে। হরমোহন সকদারোেুর টাকার কো রক রলরখয়ামি। আরে টাকা পত্রপাে 

পাোইে; রকন্তু কাহার নামে ও কাহামক পাোইে, জারন না। একজন সেখামন এমজণ্ট 

না হইমল সকান কাজ চরলমত পামর না। 
  

রেেলা—কালীকৃষ্ণ োকুমরর জাোতা—এক েুদীঘ ব পত্র রলরখয়ামিন সয, তা োঁহার 

রহন্দযুমে ব এখন যমেষ্ট েুেৎপরত্ত। আোমক িরতষ্ঠা হইমত োেযান হইোর জনে অমনক 

েুন্দর উপমদি রদয়ামিন। এেং তা োঁহার গুরু িিীোেুর োংোররক দাররমদ্রের কো 

রলরখমতমিন। রিে, রিে! যা োঁহার েড় োনুষ শ্বশুর রতরন রকিুই পামরন না, আর আোর 

রতন কামল শ্বশুর সোমটই নাই!! িিীোেুর িেীত এক পুস্তক পাোইয়ামিন। উক্ত 

পুস্তমক েূক্ষ্মতমের ধেজ্ঞারনক েোখো করা হইয়ামি। রেেলার ইিা সয, এতমদ্দি 

হইমত উক্ত পুস্তক িাপাইোর োহাযে হয়; তাহার সতা সকান উপায় সদরখ না, কারে 

ইহারা োঙলা ভাষা সতা সোমটই জামন না। তাহার উপর রহন্দযুমে বর েহায়তা চ্ছক্রশ্চানরা 

সকন কররমে? রেেলা এক্ষমে েহজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কররয়ামিন—পৃরেেীর েমযে রহন্দ ু

সশ্রষ্ঠ, তন্মমযে ব্রাহ্মে! ব্রাহ্মেেমযে িিী ও রেেলা—এই দুইজন িাড়া পৃরেেীমত আর 

কাহারও যে ব হইমত পামরই না; কারে তাহামদর ‘ঊবমস্রাতরস্বনীেৃরত্ত’ নীমচর রদমক 

ঝুোঁ রকয়া পরড়য়ামি এেং উক্ত দুইজমনর সকেল উচ্চরদমক … । এই িকামর রেেলা 

এক্ষমে েনাতন যমে বর যাহা আেল োর, তাহা রখোঁরচয়া লইয়ামিন! 
  

যে ব রক আর ভারমত আমি দাদা! জ্ঞানোগ ব, ভচ্ছক্তোগ ব, সযাগোগ ব েে পলায়ন। এখন 

আমিন সকেল িুোঁৎোগ ব—আোয় িুোঁ ময়ানা, আোয় িুোঁ ময়ানা। দুরনয়া অপরেত্র, আরে 

পরেত্র। েহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা সোর োপ!! সহ ভগোন্! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দমরও নাই, 

সগামলামকও নাই, েে বভূমতও নাই—এখন ভামতর হা োঁরড়মত …। পূমে ব েহমতর লক্ষে রিল 

‘চ্ছত্রভুেনেুপকারমশ্রেীরভঃ িীয়োেঃ’,৪৫ এখন হমি, আরে পরেত্র আর দুরনয়া 

অপরেত্র—লাও রূমপয়া, যমরা হাোরা পাময়রকা নীমচ। 
  

হরমোহন েমযে এক রদগ্্গজ পত্র সলমখন। তামত িযান খের িায়ই এই রকে, 

যো—‘অেুক েয়রার সদাকামন অেুক সিমল আপনার রনন্দা কররল; তাহামত অেহে 

হওয়ায় আরে লড়াই করর’ ইতোরদ। সক তামক লড়াই কররমত েমল, িভু জামনন। 

….যাক, তাহার ভালোোমক েরলহারর যাই এেং তাহার perseverance (অযেেোয়)-
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সক। েমযে যরদ পার immediately (অরেলমম্ব) হাওলাত কমর সকদারোেুর টাকা 

েুদেমেত রদও, আরে পত্রপাে পাোইয়া রদে। কামক টাকা পাোই, সকাোয় পাোই। 

সতাোমদর সয হররমঘামষর সগায়াল। আোর টাকার রকিুই অভাে নাই, … সকদারোেুর 

টাকা twice over রদে (রিগুে পররমিায কররে), তাহামক কু্ষণ্ণ হইমত োনা কররমে। 

আরে জারনতাে, উমপন তাহা পররমিায কররয়ামি এতরদমন। যাক, উমপনমক রকিুই 

েরলোর আেিেক নাই। আরে পত্রপাে পাটেময় রদে। 
  

সয েহাপুরুষ—হুজকু োঙ্গ কমর সদমি রিমর সযমত রলখমিন, তা োঁমক েমলা কুকুমরর 

েত কারুর পা চাটা আোর স্বভাে নমহ। যরদ সে েরদ হয় সতা একটা েে োরনময় 

আোয় িাকমত েমলা। নইমল কার ঘমর রিমর যাে? এ সদমি আোর more (অরযক) 

ঘর—রহন্দসু্থামন রক আমি? সক যমে বর আদর কমর? সক রেমদের আদর কমর? ঘমর 

রিমর এে!!! ঘর সকাো? 

  

এোরকার েমহাৎেে এেরন করমে সয, আর কখনও সতেন হয় নাই। আরে একটা 

‘পরেহংে েহািময়র জীেনচররত’ রলমখ পাোে। সেটা িারপময় ও তজবো কমর রেক্রী 

করমে। রেতরে করমল সলামক পমড় না, রকিু দাে লইমে। হুজমুকর সিষ !!! … এই সতা 

করলর েমন্ধে। আরে েুচ্ছক্ত চাই না, ভচ্ছক্ত চাই না; আরে লাখ নরমক যাে, 

‘েেন্তেমোকরহতং চরন্তঃ’ (েেমন্তর নোয় সলামকর কলোে আচরে কমর)—এই আোর 

যে ব। আরে কুোঁ মড়, রনষ্েুর, রনদবয়, স্বাে বপর েেচ্ছক্তমদর েরহত সকান েংস্রে রারখমত চাই 

না। যাহার ভামগে োমক, সে এই েহাকাময ব েহায়তা কররমত পামর। … োেযান, 

োেযান! এ-েকল রক সিমলমখলা, স্বপন-সদখা নারক? েমযা, োেযান! েুমরি দত্তর 

‘রােকৃষ্ণচররত’ পরড়লাে, েন্দ হয় নাই। িিী োমণ্ডমলর সকান উপকার যরদ 

সতাোমদর িারা হয়, কররমে। সেচারা ভক্ত োনুষ, েড়ই কষ্ট পামি। আরে সতা দাদা 

এখামন েমে সকান উপায় সদরখ না। রকেরযকরেরত। 
  

দাদা, একোর গমজব গমজব েযুপামন সলমগ যাও রদরক—োষ্টার, চ্ছজ. রে. সঘাষ, অতুল, 

রােদা, নতৃেমগাপাল, িা োঁকচুরন্ন! েরল, িা োঁকচুরন্নর সকান কোই সতা সতােরা সলখ না! সে 

সগল সকাো? োমক ভচ্ছক্ত করমি সতেরন রকনা? নতৃেমগাপাল-দাদার িরীর সেি ভাল 

হময়মি রক না, োেুরাে সযামগন সেমরমি রকনা—ইতোরদ আরে েকমলর রেষয় 

পুঙ্খানুপুঙ্খ জানমত চাই। িরৎমক রক োমণ্ডলমক একটট রেমিষ পমত্র েে খুমল 

রলখমত েলমে। কালীকৃষ্ণ, ভেনাে, দাশু, োতু, হরর চাটুমযে েকলমক সতােরা ভালোে 
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রকনা—েে রলখমে। … সতারা এক একটা োনুষ হ রদরক সর োো! গঙ্গাযর সখতরড় 

সেমক সতা পালায় নাই? 

  

েরল, আর খেমরর কাগজ পাোোর আেিেক নাই। তার সের সেমর সগমি। সতামদর 

কারও organising power (েংগেন-িচ্ছক্ত) নাই সদরখমতরি; েড়ই দুঃমখর রেষয়। 

েকলমক আোর ভালোো রদমে, েকমলর help (োহাযে) আরে চাই; কারুর েমঙ্গ 

রেোদরেেংোদ খেরদার যামত না হয়। Neither money pays, nor name, nor fame, 

nor learning; it is character that can cleave through adamantine walls of 

difficulties,৪৬ —েমন সরমখা। সলামকর েমঙ্গ যাওয়া-আো, রেমিষ কররয়া েতােত 

pooh pooh (দুঃ িাই) কররমে না, তামত সলাক েড়ই চমট। জায়গায় জায়গায় এক 

একটা সেণ্টার কররমত হইমে—এ সতা েড় েহজ! সযেন সতােরা জায়গায় জায়গায় 

সির, অেরন একটট সেণ্টার করমে সেখামন। এই রকে কমর কায ব হমে। সযখামন 

পা োঁচজন সলাক তা োঁমক োমন, সেখামনই এক সিরা—এেরন কমর চল এেং েে বদা েকল 

জায়গার েমঙ্গ communication (সযাগামযাগ) রারখমত হইমে। ইরত 

  

  
  

রচরমেহাস্পদ 

রেমেকানন্দ 

  

১৫২* 

  

ে্রুকরলন, রনউ ইয়কব সষ্টিন 

২৮ রিমেম্বর, ১৮৯৪ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আরে রনরাপমদ রনউ ইয়মকব সপৌৌঁমিরি; লোণ্ডে্্োগ ব রিমপায় আোর েমঙ্গ োক্ষাৎ 

করমল—আরে তখনই ে্রুকরলমনর রদমক রওনা হলাে ও েেয়েত সেখামন 

সপৌৌঁিলাে। 
  

েন্ধোকালটা পরোনমন্দ সকমট সগল—এরেকোল কালচার সোোইটটর (Ethical 

Culture Society) কতকগুরল ভদ্রমলাক আোর েমঙ্গ সদখা করমত এমেরিমলন। 
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আেমি ররেোর একটা েক্তৃতা হমে। িাঃ সজন্্ে্ তা োঁর স্বভােরেদ্ধ খুে েহৃদয় ও 

অোরয়ক েেেহার করমলন, আর রেঃ রহরগন্সমক পূমে বরই েত সদখলাে—খুে কামজর 

সলাক। েলমত পারর না সকন, অনোনে িহমরর সচময় এই রনউ ইয়কব িহমরই সদখরি—

সেময়মদর সচময় পুরুষমদর যে বামলাচনায় আগ্রহ সেিী। 
  

আোর কু্ষরখানা ১৬১ নং োড়ীমত সিমল এমেরি, অনুগ্রহপূে বক সেটা লোণ্ডে্্োমগ বর 

নামে পাটেময় সদমেন। 
  

এই েমঙ্গ রেঃ রহরগন্স আোর েম্বমন্ধ সয পুচ্ছস্তকাটট িারপময়মিন, তার এক করপ 

পাোলাে—আিা করর, ভরেষেমত আরও পাোমত পারে। 
  

রেে িাে বারমক এেং তা োঁমদর পরেত্র পররোমরর েকলমক আোর ভালোো জানামেন। 
  

েদা েিংেদ 

রেমেকানন্দ 

  

১৫৩* 

  

C/o G. W. Hale 

৫৪১, রিয়ারেন ব এরভরনউ, রচকামগা 

১৮৯৪ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এইোত্র সতাোর পত্র সপলাে। ভট্টাচাময বর োতার সদহতোগ-েংোমদ রেমিষ দুঃরখত 

হলাে। রতরন একজন অোযারে েরহলা রিমলন। িভু তা োঁর কলোে করুন। 
  

আরে সয খেমরর কাগমজর অংিগুরল সতাোয় পাটেময়রিলাে, সেগুরল িকাি করমত 

েমল আরে ভুল কমররি। এ আোর একটা ভয়ানক অনোয় হময় সগমি। েুহমূত বর জনে 

দুে বলতা আোর হৃদয়মক অরযকার কমররিল, এমত তাই িকাি হমি। 
  

এ সদমি দ-ুরতন েির যমর েক্তৃতা রদমল টাকা সতালা সযমত পামর। আরে কতকটা 

সচষ্টা কমররি, আর যরদও োযারমে খুে আদমরর েরহত আোর কো রনমি, রকন্তু 

আোর িকৃরতমত এটা এমকোমর খাপ খামি না, েরং ওমত আোর েনটামক সেজায় 
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নারেময় রদমি। েুতরাং আরে এই গ্রীষ্মকামলই ইওমরাপ হময় ভারমত রিমর যাে—রস্থর 

কমররি; এমত যা খরচ হমে, তার জনে যমেষ্ট টাকা আমি। তা োঁর ইমি পূে ব সহাক। 
  

ভারমতর খেমরর কাগজ ও তামদর েোমলাচনা েম্বমন্ধ যা রলমখি, তা পড়লাে। তারা 

সয এ-রকে রলখমে, এ তামদর পমক্ষ খুে স্বাভারেক। িমতেক দােজারতর েূল পাপ 

হমি ঈষ বা। আোর এই ঈষ বামিষ ও েহমযারগতার অভােই এই দােত্বমক রচরস্থায়ী কমর 

রামখ। ভারমতর োইমর না এমল আোর এ েন্তমেের েে ব েুঝমে না। পাশ্চাতে জারতমদর 

কায বরেচ্ছদ্ধর রহেে হমি—এই েহমযারগতা। এমদর িচ্ছক্ত অদ্ভুত, আর এর রভরত্ত হমি 

পরস্পমরর িরত রেশ্বাে আর পরস্পমরর কাময বর গুেগ্রারহতা। আর জাতটা যত দুে বল 

ও কাপুরুষ হমে, ততই তার সভতর এই [কাপুরুষতা] পাপটা স্পষ্ট সদখা যামে। যতই 

কষ্টকরল্পত সহাক, েূমল কতকটা েতে না োকমল সকান অপোদই উেমত পামর না, 

আর এখামন আেোর পর সেকমল ও আর আর অমনমক োঙালী জাতমক সয ভয়ানক 

গালাগাল রদময়মিন, তার কারে রকিু রকিু েুঝমত পাররি। এরা েে বমপক্ষা কাপুরুষ 

আর সেই কারমেই এতদূর ঈষ বাপরায়ে ও পররনন্দািেে। সহ ভ্রাতঃ, এই দােভাোপন্ন 

জামতর রনকট রকিু আিা করা উরচত নয়। েোপারটা স্পষ্টভামে সদখমল সকান আিার 

কারে োমক না েমট, তোরপ সতাোমদর েকমলর োেমন খুমলই েলরি—সতােরা রক 

এই েৃত জড়রপণ্ডটার সভতর, যামদর সভতর ভাল হোর আকাঙ্ক্ষাটা পয বন্ত নষ্ট হময় 

সগমি, যামদর ভরেষেৎ উন্নরতর জনে একদে সচষ্টা সনই, যারা তামদর রহনতষীমদর 

ওপরই আক্রেে করমত েদা িস্তুত, এরূপ েড়ার সভতর িােেিার করমত পার? 

সতােরা রক এেন রচরকৎেমকর আেন গ্রহে করমত পার, রযরন একটা সিমলর গলায় 

ঔষয সেমল সদোর সচষ্টা করমিন, এরদমক সিমলটা ক্রোগত পা িুোঁ মড় লারে োরমি এেং 

ঔষয খাে না েমল সচোঁ রচময় অরস্থর কমর তুলমি? 

  

‘—’ েম্পাদক েম্বমন্ধ েক্তেে এই, আোর স্বগীয় গুরুমদমের কামি উত্তে-েযেে তাড়া 

সখময় অেরয সে আোমদর িায়া পয বন্ত োড়ায় না। একজন োরকবন ো ইওমরাপীয়ান 

তার রেমদিস্থ স্বমদিোেীর পক্ষ েে বদাই রনময় োমক, রকন্তু রহন্দ—ুরেমিষ োঙালী 

স্বমদিোেীমক অপোরনত সদখমল খুিী হয়। যাই সহাক, ওেে রনন্দা-কুৎোর রদমক 

একদে সখয়াল কমরা না। সির সতাোয় স্মরে কররময় রদচ্ছি—‘কে বমেেোরযকারমস্ত ো 

িমলষু কদাচন।’—কমে বই সতাোর অরযকার, িমল নয়। পাহামড়র েত অটল হময় 

োক। েমতের জয় রচরকালই হময় োমক। রােকৃমষ্ণর েন্তানগমের সযন ভামের ঘমর 
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চুরর না োমক, তাহমল েে টেক হময় যামে। আেরা সেোঁমচ োকমত এর সকান িল সদমখ 

সযমত না পারর; রকন্তু আেরা সেোঁমচ রময়রি, এ রেষময় সযেন সকান েমন্দহ সনই, সেইরূপ 

রনঃেমন্দমহ িীঘ্র ো রেলমম্ব এর িল হমেই হমে। ভারমতর পমক্ষ িময়াজন—তার 

জাতীয় যেনীর রভতর নূতন রেদুেদরি-েিার। এরূপ কাজ রচরকালই যীমর যীমর হময় 

এমেমি, রচরকালই যীমর হমে; এখন িলাকাঙ্ক্ষা তোগ কমর শুযু কাজ কমরই খুিী 

োক; েমে বাপরর, পরেত্র ও দৃঢ়রচত্ত হও এেং েমন িামে অকপট হও—ভামের ঘমর সযন 

এতটুকু চুরর না োমক, তাহমলই েে টেক হময় যামে। যরদ সতােরা রােকৃমষ্ণর রিষেমদর 

কারও সভতর সকান চ্ছজরনষ লক্ষে কমর োক, সেটট এই—তারা এমকোমর েমূ্পে ব 

অকপট। আরে যরদ ভারমত এই রকে এক-ি জন সলাক সরমখ সযমত পারর, তাহমল 

েন্তুষ্ট রচমত্ত েরমত পারে—আরে েুঝে, আোর কতবেে সিষ হময় সগমি। অজ্ঞ সলামক 

যা তা েকুক না সকন, রতরনই জামনন—সেই িভুই, জামনন রক হমে। আোর সলামকর 

োহাযে খুোঁমজ সেড়াই না, অেো োহাযে এমে পড়মল সিমড়ও রদই না—আেরা সেই 

পরেপুরুমষর দাে। এই েে কু্ষদ্র সলামকর কু্ষদ্র সচষ্টা আেরা গ্রামহের েমযেই আরন না। 

এরগময় যাও। িত িত যুমগর কমোর সচষ্টার িমল একটা চররত্র গটেত হয়। দুঃরখত 

হময়া না; েমতে িরতটষ্ঠত একটট কো পয বন্ত নষ্ট হমে না—হয়মতা িত িত যুগ যমর 

আেজবনাসূ্তমপ চাপা পমড় সলাকমলাচমনর অমগাচমর োকমত পামর, রকন্তু িীঘ্র সহাক, 

রেলমম্ব সহাক—তা আত্মিকাি করমেই করমে। েত্য অরেনশ্বর, যে ব অরেনশ্বর, 

পরেত্রতা অরেনশ্বর। আোমক একটা খা োঁটট সলাক দাও সদরখ, আরে রারি রারি োমজ 

সচলা চাই না। েৎে, দৃঢ়ভামে যমর োক—সকান সলাক সতাোমক এমে োহাযে করমে, 

এ ভরো সরমখা না—েকল োনুমষর োহামযের সচময় িভু রক অনন্ত গুমে িচ্ছক্তোন্ 

নন? পরেত্র হও, িভুর ওপর রেশ্বাে রাখ, েে বদাই তা োঁর ওপর রনভবর কর, তাহমলই 

সতাোর েে টেক হময় যামে, সকউ সতাোর রেরুমদ্ধ সলমগ রকিু করমত পারমে না। 

আগােী পমত্র আরও রেস্তাররত খের সদে। 
  

এমদমি যামদর গরীে েলা হয়, তামদর সদখরি; আোমদর সদমির গরীেমদর তুলনায় 

এমদর অেস্থা অমনক ভাল হমলও কত সলামকর হৃদয় এমদর জনে কাোঁদমি! রকন্তু 

ভারমতর রচরপরতত রেি সকাটট নরনারীর জনে কার হৃদয় কাোঁদমি? তামদর উদ্ধামরর 

উপায় রক? তামদর জনে কার হৃদয় কাোঁমদ েল? তারা অন্ধকার সেমক আমলায় আেমত 

পারমি না, তারা রিক্ষা পামি না। সক তামদর কামি আমলা রনময় যামে? সক িামর িামর 

ঘুমর তামদর কামি আমলা রনময় যামে? এরাই সতাোমদর ঈশ্বর, এরাই সতাোমদর সদেতা 
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সহাক, এরাই সতাোমদর ইষ্ট সহাক। তামদর জনে ভাে, তামদর জনে কাজ কর, তামদর 

জনে েদােে বদা িাে বনা কর—িভুই সতাোমদর পে সদরখময় সদমেন। তা োঁমদরই আরে 

েহাত্মা েরল, যা োঁমদর হৃদয় সেমক গরীেমদর জনে রক্তমোক্ষে হয়, তা না হমল সে 

দুরাত্মা। তামদর কলোমের জনে আোমদর েেমেত ইিািচ্ছক্ত, েেমেত িাে বনা িযুক্ত 

সহাক—আেরা কামজ রকিু কমর উেমত না সপমর সলামকর অজ্ঞাতোমর েরমত 

পারর—সকউ হয়মতা আোমদর িরত এতটুকু েহানুভূরত সদখামল না, সকউ হয়মতা 

আোমদর জনে এক সিা োঁটা সচামখর জল সিলমল না, রকন্তু আোমদর একটা রচন্তাও 

কখনও নষ্ট হমে না। এর িল িীঘ্র ো রেলমম্ব িলমেই িলমে। আোর িামের সভতর 

এত ভাে আেমি, আরে ভাষায় িকাি করমত পাররি না—সতােরা আোর হৃদময়র 

ভাে েমন েমন কল্পনা কমর েুমঝ নাও। যতরদন ভারমতর সকাটট সকাটট সলাক দাররদ্রে 

ও অজ্ঞানান্ধকামর িুমে রময়মি, ততরদন তামদর পয়োয় রিরক্ষত অেচ যারা তামদর 

রদমক সচময়ও সদখমি না, এরূপ িমতেক েেচ্ছক্তমক আরে সদিমদ্রাহী েমল েমন করর। 

যতরদন ভারমতর রেি সকাটট সলাক কু্ষযাতব পশুর েত োকমে, ততরদন সয েে 

েড়মলাক তামদর রপমষ টাকা সরাজগার কমর জাোঁকজেক কমর সেড়ামচ্চ অেচ তামদর 

জনে রকিু করমি না, আরে তামদর হতভাগা পাের েরল। সহ ভ্রাতৃগে! আেরা গরীে, 

আেরা নগেে, রকন্তু আোমদর েত গরীেরাই রচরকাল সেই পরেপুরুমষর যন্ত্রস্বরূপ 

হময় কাজ কমরমি। িভু সতাোমদর েকলমক আিীে বাদ করুন। েকমল আোর রেমিষ 

ভালোো জানমে। ইরত 

  

পুঃ—যরদ সতােরা রকিু িারপময় না োক সতা িাপা েন্ধ কর—নাে হুজমুকর আর 

দরকার সনই। ইরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

১৫৪* 

  

৫৪১, রিয়ারেন ব এরভরনউ, রচকামগা 

৩ জানুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 
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গত ররেোর ে্রুকরলমন েক্তৃতা রদময়রি। েন্ধোয় সপৌৌঁিমল রেমেে রহরগন্স আোয় 

একটু েম্বয বনা কমরন, এেং িটর সজন্ে্ (Janes) িভৃরত এরেকোল সোোইটট 

(Ethical Society)-র কময়কজন রেরিষ্ট েদেে সেখামন উপরস্থত রিমলন। তা োঁমদর 

কময়কজন েমন কমরন সয, এরূপ িাচেমদিীয় যে বিেঙ্গ ে্রুকরলমনর জনোযারমের 

উপমভাগে হমে না। 
  

রকন্তু িভুর কৃপায় েক্তৃতা খুে োিলেেচ্ছণ্ডত হময়মি। ে্রুকরলমনর িায় আটিত 

গেেোনে েেচ্ছক্ত সযাগদান কমরন! যা োঁরা েমন কমররিমলন েক্তৃতা েিল হমে না, 

তা োঁরাই ে্রুকরলমন কময়কটট যারাোরহক েক্তৃতার আময়াজন কমরমিন। আোর রনউ 

ইয়মকবর েক্তৃতাোলা িায় িস্তুত, রকন্তু রেে োে বরে রনউ ইয় বমক না আো পয বন্ত তাররখ 

টেক করমত চাই না। এভামে রেে রিরলপে্্—রযরন রেে োে বরের েনু্ধ, এেং রযরন আোর 

রনউ ইয় বমকর েক্তৃতাোলার আময়াজন করমিন—রেে োে বরের েহমযারগতায় 

িময়াজনমোময সেখামন রকিু েমন্দােস্ত করমত চান। 
  

সহল পররোমরর কামি আরে রেমিষরূমপ ঋেী এেং নেেমষ বর িেে রদমন তামদর কামি 

হোৎ এমে হাচ্ছজর হে, সভমেরিলাে। এখামন একটট নতুন পাগরড় সযাগাড় করোর 

সচষ্টামত আরি। পুরামনা পাগরড়টট এখামন আমি। রকন্তু োরোর কাচার িমল সেটা এত 

রেমল হময় রগময়মি সয, সেটা পমর সলামকর কামি যাওয়া যায় না। রচকামগার টেক 

সতেরন একটা পাগরড় পাে েমল েমন হয়। 
  

আিা করর আপনার রপতা ইমতােমযে ভাল হময়মিন। রেে িাে বার, রেঃ ও রেমেে 

রগেন্স এেং যারে বক পররোরটটর েকলমক আোর িীরত জানামেন। 
  

েতত সেমহর 

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—ে্রুকরলমন রেে কুররং-এর েমঙ্গ সদখা হময়মি। রতরন েরােরই েদয়। তা োঁমক 

িীঘ্র রচটে রলখমল আোর িীরত জানামেন। 
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পত্রাবলী ১৫৫-১৬৪ 

১৫৫* 

  

[েোর এে. েুব্রহ্মেে আয়ারমক রলরখত] 
  

৫৪১, রিয়ারেন ব এরভরনউ, রচকামগা 

৩ জানুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় েহািয়, 

সিে, কৃতজ্ঞতা ও রেশ্বােপূে ব হৃদময় অদে আপনামক পত্র রলরখমত িেৃত্ত হইলাে। 

িেমেই েরলয়া রারখ—আোর জীেমন এেন অল্প কময়কজমনর েরহত োক্ষাৎ 

হইয়ামি, যা োঁহামদর হৃদয় ভাে ও জ্ঞামনর অপূে ব েেম্বময় পূে ব, েমে বাপরর যা োঁহারা েমনর 

ভােেেূহ কাময ব পররেত কররোর িচ্ছক্ত রামখন, আপরন তা োঁহামদর েমযে একজন। 

রেমিষতঃ আপরন অকপট, তাই আরে আপনার রনকট আোর কময়কটট েমনর ভাে 

রেশ্বাে কররয়া িকাি কররমতরি। 
  

ভারমতর কায ব সেি আরম্ভ হইয়ামি, আর উহা শুযু সয সকানক্রমে েজায় রারখমত 

হইমে, তাহা নমহ, েহা উদেমের েরহত উহার উন্নরত ও রেস্তারোযন কররমত হইমে। 

এই েেয়। এখন আলেে কররমল পমর আর কাময বর েুমযাগ োরকমে না। কায বিোলী 

েম্বমন্ধ নানারেয রচন্তা কররয়া রনম্নরলরখত িোলীমত উহা েীোেদ্ধ কররয়ারিঃ িেমে 

োন্দ্রামজ যে বতে রিক্ষা রদোর জনে একটট রেদোলয় স্থাপন কররমত হইমে, ক্রেিঃ 

উহামত অনোনে অেয়ে েংমযাজন কররমত হইমে; আোমদর যুেকগে যাহামত 

সেদেেূহ, রেরভন্ন দি বন ও ভাষেেকল েমূ্পে বরূমপ রিক্ষা পায়, তাহা কররমত হইমে; 

উহার েরহত অনোনে যে বেেূমহর তেও তাহারদগমক রিখাইমত হইমে। েমঙ্গ েমঙ্গ ঐ 

রেদোলময়র েুখপত্রস্বরূপ একখারন ইংমরজী ও একখারন সদিীয় ভাষার কাগজ 

োরকমে। 
  

িেমেই এটট কররমত হইমে; আর কু্ষদ্র কু্ষদ্র েোপার হইমতই েড় েড় রেষয় দা োঁড়াইয়া 

োমক। কময়কটট কারমে োন্দ্রাজই এক্ষমে এই কাময বর েে বামপক্ষা উপযুক্ত সক্ষত্র। 
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সোম্বাইময় সেই রচররদমনর জড়ত্ব; োঙলায় ভয়—এখন সযেন পাশ্চাতে ভামের সোহ, 

সতেরন পামি তাহার রেপরীত সঘার িরতচ্ছক্রয়া হয়। োন্দ্রাজই এক্ষমে এই িাচীন ও 

আযুরনক উভয় জীেন-িোলীর যোে ব গুে গ্রহে কররয়া েযেপে অনুেরে কররমতমি। 
  

েোমজর সয েমূ্পে ব েংস্কার আেিেক—এ রেষময় ভারতীয় রিরক্ষত েোমজর েরহত 

আরে েমূ্পে ব একেত। রকন্তু ইহা কররোর উপায় রক? েংস্কারকগে েোজমক ভারঙ্গয়া-

চুররয়া সযরূমপ েোজেংস্কামরর িোলী সদখাইমলন, তাহামত তা োঁহারা কৃতকায ব হইমত 

পাররমলন না। আোর িোলী এইঃ আরে এখনও এটা েমন করর না সয, আোর জারত 

এতরদন যররয়া সকেল অনোয় কররয়া আরেমতমি; কখনই নমহ। আোমদর েোজ সয 

েন্দ, তাহা নমহ—আোমদর েোজ ভাল। আরে সকেল চাই—আরও ভাল সহাক। 

েোজমক রেেো হইমত উচ্চতর েমতে যাইমত হইমে, েন্দ হইমত ভালয় নয়; েতে 

হইমত উচ্চতর েমতে, ভাল হইমত আরও ভালয়—আরও ভালয় যাইমত হইমে। আরে 

আোর স্বমদিোেীমক েরল—এতরদন সতােরা যাহা কররয়াি, তাহা সেি হইয়ামি; এখন 

আরও ভাল কররোর েেয় আরেয়ামি। এই জারতরেভামগর কোই যরুন—েংসৃ্কমত 

‘জারত’ িমব্দর অে ব সশ্রেীরেমিষ। এখন েৃটষ্টর েূমলই ইহা রেদেোন। রেরচত্রতা অে বাৎ 

জারতর অে বই েৃটষ্ট। ‘এমকাঽহং েহু েোে্্’ (আরে এক—েহু হইে)—রেরভন্ন সেমদ 

এইরূপ কো সদখা যায়। েৃটষ্টর পূমে ব এক োমক—েহুত্ব ো রেরচত্রতাই েৃটষ্ট। যরদ এই 

রেরচত্রতাই না োমক, তমে েৃটষ্টই সলাপ পাইমে। 
  

যতরদন সকান সশ্রেীরেমিষ েচ্ছক্রয় ও েমতজ োমক, ততরদন তাহা নানা রেরচত্রতা িেে 

কররয়া োমক। যখনই উহা রেরচত্রতা উৎপাদমন রেরত হয়, অেো যখন উহার রেরচত্রতা 

েন্ধ কররয়া সদওয়া হয়, তখনই উহা েররয়া যায়। েূমল ‘জারতর’ অে ব রিল িমতেক 

েেচ্ছক্তর রনজ িকৃরত, রনজ রেমিষত্ব িকাি কররোর স্বাযীনতা। েহস্র েহস্র েষ ব যররয়া 

এই অে বই িচরলত রিল—এেন রক, খুে আযুরনক িাস্ত্রগ্রন্থেেূমহও রেরভন্ন জারতর 

একত্র সভাজন রনরষদ্ধ হয় নাই; আর িাচীনতর গ্রন্থেেূমহর সকাোও রেরভন্ন জারতমত 

রেোহ রনরষদ্ধ হয় নাই। তমে ভারমতর পতমনর কারে রক? জারত েম্বমন্ধ এই ভাে 

পররহার। সযেন গীতা েরলমতমিন, জারত রেনষ্ট হইমল জগৎও রেনষ্ট হইমে। ইহা রক 

েতে েরলয়া সোয হয় সয, এই রেরচত্রতা েন্ধ কররয়া রদমল জগৎও নষ্ট হইয়া যাইমে? 

েতবোন েে বরেভাগ (caste) িকৃত ‘জারত’ নমহ, েরং উহা জারতর উন্নরতর িরতেন্ধক। 

উহা যোে বই জারতর অে বাৎ রেরচত্রতার স্বাযীন গরত সরায কররয়ামি। সকান েদ্ধেূল িো 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 90 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ো জারতরেমিমষর জনে রেমিষ েুরেযা ো সকান আকামরর েংিানুক্ররেক সশ্রেীরেভাগ 

িকৃত ‘জারত’সক অেোহত গরতমত অগ্রের হইমত সদয় না, যখনই সকান জারত আর 

এইরূপ নানা রেরচত্রতা িেে কমর না, তখনই উহা অেিেই রেনষ্ট হইমে। অতএে 

আরে আোর স্বমদিোরেগেমক ইহাই েরলমত চাই সয, ‘জারত’ উোইয়া সদওয়ামতই 

ভারমতর পতন হইয়ামি। িােহীন অরভজাত অেো েুরেযামভাগী সশ্রেীোত্রই ‘জারত’র 

িরতেন্ধক—উহা জারত নমহ। জারত রনজ িভাে রেস্তার করুক, জারতর পমে যাহা 

রকিু রেঘ্ন আমি, েে ভাটঙয়া সিলা হউক—তাহা হইমলই আেরা উটেে। এক্ষমে 

ইওমরামপর রদমক দৃটষ্টপাত করুন। যখনই উহা জারতমক েমূ্পে ব স্বাযীনতা রদমত েেে ব 

হইল—িমতেক েেচ্ছক্তর রনজ রনজ ‘জারত’ গেন কররমত সয-েকল োযা আমি, সেই 

েকল োযার অরযকাংিই দূর কররয়া রদল—তখনই ইওমরাপ উটেল। আমেররকায় 

িকৃত ‘জারত’র রেকামির েে বামপক্ষা অরযক েুরেযা—সেইজনে তাহারা েড়। িমতেক 

রহন্দইু জামন সয, সজোরতষীরা োলকোরলকার জন্মোত্র জারত রনে বাচন কররমত সচষ্টা 

কররয়া োমকন। উহাই িকৃত ‘জারত’—িমতেমকর েেচ্ছক্তত্ব; আর সজোরতষ ইহা োরনয়া 

লইয়ামি। ইহা যরদ পুনরায় পুরাপুররভামে চালু হয়, তমেই আেরা উটেমত পাররে। এই 

ধেরচমত্রের অে ব ধেষেে ো সকান রেমিষ অরযকার নয়। 
  

আোর কায বিোলীঃ রহন্দমুদর সদখান সয, তাহারদগমক রকিুই িারড়মত হইমে না, সকেল 

ঋরষ-িদরি বত পমে চরলমত হইমে ও িত িত িতাব্দীেোপী দােমত্বর িলস্বরূপ এই 

‘জড়ত্ব’ দূর কররমত হইমে। অেিে েুেলোনগমের অতোচামরর েেয় আোমদর 

উন্নরত েন্ধ হইয়ারিল; তাহার কারে তখন রিল জীেনেরমের েেেো, উন্নরতর েেয় 

রিল না। এখন আর সেই অতোচামরর ভয় নাই; এখন আোরদগমক েম্মুমখ অগ্রের 

হইমতই হইমে—স্বযে বতোগী ও রেিনরীগমের উপরদষ্ট বংমের পমে নয়—আোমদর 

রনমজমদর ভামে, রনমজমদর পমে। িাোমদর গেন অেমূ্পে ব েরলয়াই উহা েীভৎে 

সদখাইমতমি। েহু িত িতাব্দীর অতোচামর িাোদ-রনে বাে েন্ধ রারখমত হইয়ারিল। 

এখন রনে বাে-কায ব সিষ করা হউক, তাহা হইমল েেই যোস্থামন েুন্দর সদখাইমে। ইহাই 

আোর কায বিোলী। এ রেষময় আোর রেন্দেুাত্র েমন্দহ নাই। 
  

িমতেক জারতর জীেমন একটট কররয়া েূল িোহ োমক। যে বই ভারমতর েূল সস্রাত; 

উহামক িচ্ছক্তিালী করা হউক, তমেই পাশ্ব বেতী অনোনে সস্রাতগুরলও উহার েমঙ্গ েমঙ্গ 

চরলমে। ইহা আোর ভােযারার একটা রদক্। আিা করর, যোেেময় আোর েেুদয় 
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রচন্তারারি িকাি কররমত পাররে। রকন্তু েতবোমন সদরখমতরি, এই সদমিও আোর 

রেমিষ কাজ ররহয়ামি। অরযকন্তু সকেল এখান হইমতই োহামযের িতোিা করর। রকন্তু 

এ পয বন্ত সকেল আোর ভােিচার েেতীত আর রকিু কররমত পারর নাই। এখন আোর 

ইিা—ভারমতও একটা সচষ্টা করা হউক। োন্দ্রামজই েিলতার েম্ভােনা আমি। আ—

ও অনোনে যুেকগে খুে খাটটমত পামর, রকন্তু তাহা হইমলও তাহারা ‘উৎোহী যুেক’ 

োত্র। এই কারমে আরে তাহারদগমক আপনার রনকট েেপ বে কররমতরি। যরদ আপরন 

তাহামদর পররচালক হন, আোর রনচ্ছশ্চত যারো—উহারা কৃতকায ব হইমে। জারন না—

কমে ভারমত যাইে। রতরন সযেন চালাইমতমিন, আরে সেইরূপ চরলমতরি; আরে তা োঁহার 

হামত। 
  

‘এই জগমত যমনর েন্ধান কররমত রগয়া সতাোমকই সশ্রষ্ঠ রত্নরূমপ পাইয়ারি; সহ িমভা, 

সতাোরই রনকট আরে রনমজমক েরল রদলাে।’ 
  

‘ভালোোর পাত্র খুোঁচ্ছজমত রগয়া একোত্র সতাোমকই ভালোোর পাত্র পাইয়ারি। 

সতাোরই রনকট আরে রনমজমক েরল রদলাে।’৪৭ 

  

িভু আপনামক রচরকাল আিীে বাদ করুন। 
  

ভেদীয় রচরকৃতজ্ঞ 

রেমেকানন্দ 

  

১৫৬ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

১৮৯৫ 

  

রিয়তমেষু, 

সতাোর পমত্র টাকা-পোঁহুিান ইতোরদ েংোদ পাইয়া অরতিয় আনচ্ছন্দত হইলাে। … 

সদমি আরেোর কো সয রলরখয়াি, তাহা টেক েমট; রকন্তু এমদমি একটট েীজ েপন 

করা হইয়ামি, েহো চরলয়া সগমল উহা অঙ্কুমর নষ্ট হইোর েম্ভােনা, এজনে রকচ্ছিৎ 

রেলম্ব হইমে। সখতরড়র রাজা, জনুাগমড়র সদওয়ান িভৃরত েকমলই সদমি আরেমত 
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সলমখন। েতে েমট; রকন্তু ভায়া, পমরর ভরো করা েুচ্ছদ্ধোমনর কায ব নমহ। আপনার 

পাময়র সজার সেোঁময চলাই েুচ্ছদ্ধোমনর কায ব। েকলই হইমে যীমর যীমর; আপাততঃ 

একটা জায়গা সদখার কোটা রেস্মৃত হইও না। একটা রেরাট জায়গা চাই—১০ হাজার 

সেমক ২০ হাজার [টাকা] পয বন্ত—একদে গঙ্গার উপর হওয়া চাই। যরদও হামত পুোঁচ্ছজ 

অল্প, তোরপ িারত েড় সেজায়, জায়গার উপর নজরটা রাখমে। একটা রনউ ইয়মকব, 

একটা করলকাতায় এেং একটা োন্দ্রামজ; এখন এই রতনটা আড্ডা চালামত হমে, 

তারপর যীমর যীমর সযেন িভু সযাগান। 
  

সয যা কমর, করমত রদও (উৎপাত িাড়া)। টাকাখরচ রেলকুল সতাোর হামত সরমখা। … 

অরযক রক েরলে? তুরে ইরদক ওরদক যাওয়াটা েড় একটা তোগ কর। ঘর জারগময় েমে 

োক। … স্বাস্থেটার উপর সেজায় নজর রাখা চাই—পমর অনে কো। তারকদাদা 

সদিপয বটমন উৎেুক—সেি কো, তমে এ েে সদমি েড়ই োগরগ, ১০০০ টাকার কমে 

োমে চমল না (যে বিচারমকর)। … এমদর সদমির োঘভােুমক পাদ্রী-পচ্ছণ্ডতমদর েুখ 

হমত রুটট রিরনময় রনময় সখমত হমে—এই েুঝ। অে বাৎ রেমদের সজামর এমদর দারেময় 

রদমত হমে, নইমল িু কমর উরড়ময় সদমে। এরা না সোমঝ োযু, না সোমঝ েন্নোেী, না 

সোমঝ তোগ-ধেরাগে; সোমঝ রেমদের সতাড়, েক্তৃতার যুে আর েহা উমদোগ। আোর 

েমত রকন্তু যরদ তারকদাদা পাঞ্জাে ো োন্দ্রামজ কতকগুরল েভা ইতোরদ স্থাপন কমর 

সেড়ান ও সতােরা একচ্ছত্রত হময় organised (েঙ্ঘেদ্ধ) হও সতা েড়ই ভাল হয়। নূতন 

পে আরেোর করা েড় কাজ েমট, রকন্তু উক্ত পে পররোর করা ও িিস্ত েুন্দর করাও 

কটেন কাজ। আরে সযখামন সযখামন িভুর েীজ েপন কমর এমেরি; সতােরা যরদ সেই 

সেই স্থামন রকয়ৎকাল োে কমর উক্ত েীজমক েৃমক্ষ পররেত করমত পার, তাহা হইমলও 

আোর অমপক্ষা অমনক অরযক কাজ সতােরা করমে। উপরস্থত যারা রক্ষা করমত 

পামর না, তারা অনুপরস্থমত রক কররমে? ধতয়ারী রান্নায় একটু নুন-সতল যরদ রদমত না 

পার, তাহমল সকেন কমর রেশ্বাে হয় সয, েকল সযাগাড় করমে? না হয় তারকদাদা 

আলমোড়ায় একটা রহোলয়ান েে স্থাপন করুন, এেং সেোয় একটা লাইমব্ররী করুন; 

আেরা দ-ুদণ্ড োণ্ডা জায়গায় োে করর এেং োযনভজন করর। যা সহাক, িভু যামক 

সযেন েুচ্ছদ্ধ সদন, আোর তামত আপরত্ত রক? অরপচ Godspeed—রিো েঃ েন্তু 

পন্থানঃ। তারকদাদার হৃদময় েহা উৎোহ আমি; এজনে তা োঁহা হমত আরে অমনক 

আিা করর। তারকদাদার েরহত এক রেওেরিমষ্টর েূলাকাত হয়। সে লণ্ডন হমত 

আোমক এক রচটে সলমখ। তারপর আর সতা তার খেরাখের নাই। সে েেচ্ছক্ত যনী েমট, 
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সে তারকদাদার উপর শ্রদ্ধাোনও েমট। তার নােটা ভুমল সগরি। সে তা োঁমক লণ্ডনারদ 

ভ্রেে করাইমত পামর; এেং আরে সয কায ব কররমত চাই, তাহা েোযামনর জনে 

সতাোমদর কময়কজনমক ইওমরাপ ও আমেররকা সদখাইয়া লওয়া অেিে কতবেে। 

একচক্র ভ্রেমের পর হৃদয় উদার হমে, তখন আোর idea (ভাে) েুঝমত পারমে ও 

কাজ করমত পারমে। তমে আোর হামত টাকা নাই, রক করর? িীঘ্রই িভু রাস্তা খুমল 

সদমেন—এেন ভরো আমি। এ েকল খের ও আোর হৃদময়র ভালোো 

তারকদাদামক রদও, ও আলমোড়ায় একটা রকিু আড্ডা স্থাপমন রেমিষ সযাগাড় 

সদখমত েলমে। 
  

রাখাল, োকুমরর সদহতোমগর পর েমন আমি, েকমল আোমদর তোগ কমর রদমল—

হাোমত গরীে সিা োঁড়াগুমলা েমন কমর; সকেল েলরাে, েুমরি, োষ্টার ও চুনীোেু এরা 

েকমল রেপমদ আোমদর েনু্ধ। অতএে এমদর ঋে আেরা কখনও পররমিায করমত 

পারে না। োনভঃ! খুে আনন্দ করমত েল—তা োঁর আরশ্রমতর রক নাি আমি সর, 

সোকারাে? 

  

ইরত েনদকহৃদয়ঃ 

নমরন 

  

১৫৭* 

  

রচকামগা 

১১ জানুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় চ্ছজ. চ্ছজ., 

সতাোর ৩রা রিমেম্বমরর পত্র এইোত্র সপলাে। ঐ েমঙ্গই আলারেঙ্গার ও েহীিূমরর 

েহারাজার পত্র সপলাে। নররেংহ সয আমেররকা এমেরিল, সে ভারমত রিমর সেখান 

সেমক রেমেে সহগমক একখানা পত্র রলমখমি—তামত রহন্দমুদর েে বর আখো রদময়মি, 

আর আোর েম্বমন্ধ একটা কোও সলমখরন। আোর আিঙ্কা হমি, তার োোর রকিু 

সগালোল হময়মি। যামত সে আমরাগেলাভ কমর, তার সচষ্টা কর। রচররদমনর জনে 

রকিুই নষ্ট হয় না। 
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িঃ েোমরাজ সতাোর পমত্রর জোে সকন রদমলন না, জারন না; করলকাতার সলাকমদর 

যা উত্তর রদময়মিন, তাও সদরখরন। 
  

এখানকার যে বেহােভার উমদ্দিে রিল েে যমে বর েমযে খ্রীষ্টান যমে বর সশ্রষ্ঠতা িোে 

করা, রকন্তু তা েমেও দাি বরনক রহন্দযুে ব আপন েয বাদা রক্ষা করমত েেে ব হময়রিল। 

িঃ েোমরাজ ও ঐ যা োঁমজর সলামকরা সেজায় সগা োঁড়া—তামদর োহাযে আরে চাই না, 

িভুই আোর েহায়। িভু এমদমি আোয় যমেষ্ট েনু্ধ রদমিন, আর তামদর েংখো রদন 

রদন সেমড়ই চমলমি। যারা আোর অরনষ্ট করোর জনে সচষ্টা কমরমি, তারা এখন 

হয়রান হময় সিমড় রদময়মি। িভু ওমদর েঙ্গল করুন। 
  

িঃ েোমরাজ ও ঐ যরমনর অনোনে সলাকমদর েম্বমন্ধ এই পয বন্ত সজমন রাখ, ওমদর 

েমঙ্গ আোর সকানিকার েংস্রে নাই। োরিমোমরর ঘটনা রনময় সয োমজ গুজে 

রমটরিল, সে েম্বমন্ধ েক্তেে এই, সেখামন এখন আোর অমনক ভাল ভাল েনু্ধ রময়মিন, 

এেং েরােরই সেখামন আরও অরযকেংখেক েনু্ধ পাে। আরে এক েুহতূ বও অলেভামে 

কাটাচ্ছি না, এমদমির দুটট িযান সকন্দ্র—েন ও রনউ ইয়মকবর েমযে সদৌমড় সেড়াচ্ছি। 

এর েমযে সোষ্টনমক ‘েচ্ছস্তে’ ও রনউ ইয়কবমক ‘টাকার েরল’ েলা সযমত পামর। এই উভয় 

স্থামনই আোর কাজ আিাতীতভামে েিল হময়মি। যরদ েংোদমিরকগে সতাোমদর 

রনকট ও-েম্বমন্ধ রকিু না পাটেময় োমক, তামত আোর রকিু সদাষ সনই। যা সহাক, 

েৎেগে, আরে এই খেমরর কাগমজর হুজমুগ রেরক্ত হময় সগরি, আর সয আরে 

সতাোমদর রনকট ওগুমলা পাোে, সে আিা কমরা না। কাজ আরম্ভ করোর জনে একটু 

হুজগু দরকার রিল, এখন যমেষ্ট হময় সগমি। 
  

েরে আয়ারমক রচটে রলমখরি এেং সতাোমক আোর রনমদবি পূমে বই জারনময়রি। এখন 

আোমক সদখাও, সতােরা রক করমত পার। আহাম্মমকর েত োমজ েকমল চলমে না, 

এখন আেল কাজ আরম্ভ করমত হমে। রকভামে কাজ আরম্ভ করমত হমে, তা 

সতাোমদর আমগই জারনময়রি; আয়ারমকও পত্র রলমখরি। রহন্দরুা সয েড় েড় কো 

েমল, তার েমঙ্গ আেল কাজ সদখামত হমে। তা যরদ না পামর, তমে তারা রকিুই পাোর 

সযাগে নয়। েেে্্, এই কো।মতাোমদর নানারেয সখয়ামলর জনে আমেররকা টাকা 

রদমত চামি না। সকনই ো সদমে? আোর েম্বমন্ধ েক্তেে এই, আরে যোে ব েতে রিক্ষা 

রদমত চাই; তা এখামনই সহাক আর অনেত্রই সহাক—আরে গ্রামহের েমযে আরন না। 
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আোর ো সতাোর পমক্ষ ো রেপমক্ষ সক রক েমল, সে রদমক আর কান রদও না। 

রেংহরেক্রমে কাজ কমর যাও, িভু সতাোমদর আিীে বাদ করুন। যতরদন না আোর 

সদহতোগ হমি, অরেশ্রান্ত ভামে কাজ কমর যাে; আর েৃতুের পরও জগমতর কলোমের 

জনে কাজ করমত োকে। অেমতের সচময় েমতের িভাে অনন্তগুমে সেিী; োযুতারও 

তাই। সতাোমদর যরদ ঐ গুেগুরল োমক, তমে ওরা রনমজমদর িচ্ছক্তমতই পে কসর 

সনমে। 
  

রেওেরিমষ্টর েমঙ্গ আোর সকান েংস্রে সনই। েলি তারা আোয় োহাযে করমে। দূর! 

সতােরা সযেন আহাম্মক! সতােরা রক েমন কর, এখামন সলামক তামদর েমঙ্গ আোমক 

একদমরর েমন কমর? এখামন সকউ তামদর গ্রামহের েমযে আমন না, আর হাজার 

হাজার ভাল সলাক আোর িরত শ্রদ্ধােম্পন্ন। এইটট সজমন রাখ, এেং িভুর িরত 

রেশ্বােেম্পন্ন হও। 
  

খেমরর কাগমজ হুজগু আোমক যতটা না োড়ামত সপমরমি, তার সচময় এমদমি আরে 

সলামকর ওপর যীমর যীমর অমনক সেিী িভাে রেস্তার কররি। সগা োঁড়ারা এটা িামে িামে 

েুমঝমি, তারা সকানেমত এটা সেরকময় রাখমত পারমি না; তাই যামত আোর িভােটা 

এমকোমর নষ্ট হময় যায়, তার জনে সচষ্টার রকিুোত্র ত্রুটট করমি না। রকন্তু তারা তা 

সপমর উেমে না—িভু এ-কো েলমিন। 
  

এটা হমি চররমত্রর ও পরেত্রতার িভাে, ও েেচ্ছক্তমত্বর িচ্ছক্ত। যতরদন এগুরল আোর 

োকমে, ততরদন রনচ্ছশ্চন্ত সেমকা, সকউ আোর োোর সকিাগ্রও স্পি ব করমত পারমে 

না। িভু েমলমিন, যরদ সকউ সচষ্টা কমর, সে েেে ব হমে। 
  

েইপত্র—োমজ জঞ্জাল রলমখ রক হমে? সলামকর অন্তর স্পি ব করমত হমল জীেন চাই, 

সেইটটই হমি একোত্র উপায়; েেচ্ছক্তর সভতর রদময় ভামের আকষ বে অপমরর িামে 

েিাররত হময় যায়। সতােরা সতা এখনও সিমলোনুষ। িভু আোমক িরতরদনই গভীর 

হমত গভীরতর অন্তদৃবটষ্ট রদমিন। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর। 
  

ওেে োমজ েুকরন সিমড় দাও, িভুর কো কও। ভণ্ড ও োোপাগলা সলাকমদর কো 

রনময় আমলাচনা করোর েেয় আোমদর সনই—জীেন সয ক্ষেস্থায়ী। 
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েদােে বদা সতাোমদর এটট েমন রাখা রেমিষ দরকার সয, িমতেক জাতমক এেং 

িমতেক েেচ্ছক্তমক রনজ রনজ সচষ্টায় রনমজর উদ্ধারোযন করমত হমে। েুতরাং 

অপমরর কামি োহামযের িতোিা কমরা না। আরে খুে কমোর পররশ্রে কমর োমঝ 

োমঝ রকিু রকিু টাকা পাোমত পারর—এই পয বন্ত। যরদ তার ওপর ভরো কমর 

সতাোমদর োকমত হয়, তমে েরং কাজকে ব েন্ধ কমর দাও। আরও সজমন রাখ সয, 

আোর ভাে রেস্তার করোর এটট রেমিষ উপযুক্ত জায়গা; আরে যামদর রিক্ষা সদে, 

তারা রহন্দইু সহাক, েুেলোনই সহাক, আর খ্রীষ্টানই সহাক, আরে তা গ্রাহে করর না। 

যারা িভুমক ভালোমে, তামদরই সেো করমত আরে েে বদাই িস্তুত, জানমে। 
  

আোমক োমজ খেমরর কাগজ আর পাটেও না, ও সদখমলই আোর গা আোঁতমক ওমে। 

আোমক নীরমে যীরভামে কাজ করমত দাও—িভু আোর েমঙ্গ েে বদা রময়মিন। যরদ 

ইিা হয় সতা েমূ্পে ব অকপট, েমূ্পে ব রনঃস্বাে ব, েমে বাপরর েমূ্পে ব পরেত্র হময় আোর 

অনুেরে কর। আোর আিীে বাদ সতাোমদর ওপর রময়মি। এই ক্ষেস্থায়ী জীেমন 

পরস্পর িিংো-রেরনেয় করোর েেয় আোমদর সনই। যখন এই জীেনযুদ্ধ সিষ 

হময় যামে, তখন িােভমর সক কতদূর রক করলাে, তুলনা করে ও পরস্পমরর েুখোরত 

করে। এখন কো েন্ধ কর; সকেল কাজ—কাজ—কাজ। ভারমত সতােরা স্থায়ী রকিু 

কমরি, তা সতা সদখমত পাচ্ছি না। সতােরা সকান সকন্দ্র স্থাপন কমরি, তাও সদখমত 

পাচ্ছি না। সতােরা সকান েচ্ছন্দর ো হল িরতষ্ঠা কমরি—তাও সতা সদখরি না। অপর 

সকউ সতাোমদর েমঙ্গ সযাগ রদমি, তাও রকিু সদখরি না। সকেল কো কো কো—

‘আেরা খুে েড়, আেরা খুে েড়’—পাগল! আেরা ক্লীে—তা িাড়া আেরা আর রক? 

  

এই জঘনে নাে-যি ও অনোনে োমজ েোপার—ওগুরলমত আোর রক হমে? ওগুরল রক 

আরে গ্রামহের েমযে আরন? আরে সদখমত চাই—িত িত েেচ্ছক্ত এমে িভুর আশ্রয় 

সনমে। সকাোয় তারা? আরে তামদর চাই—তামদর সদখমত চাই। সতােরা সতা এরূপ 

সলাক আোর কামি এমন রদমত পাররন—সতােরা আোয় সকেল নাে-যি রদময়ি। 

নাে-যি চুমলায় যাক। কামজ লাগ, োহেী যুেকেৃন্দ, কামজ লাগ। আোর সভতমর সয 

রক আগুন জ্বলমি, তার েংস্পমি ব এখনও সতাোমদর হৃদয় অরিেয় হময় ওমেরন। 

সতােরা এখন পয বন্ত আোয় েুঝমত পাররন। সতােরা এখনও আলেে ও সভামগর 

পুরাতন রাস্তামতই চমলি। দূর কমর দাও যত আলেে, দূর কমর দাও ইহমলাক ও 
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পরমলামক সভামগর োেনা। আগুমন রগময় ঝা োঁপ দাও এেং সলাকমক ভগোমনর রদমক 

রনময় এে। 
  

ভগেৎেেীমপ িাে বনা করর, আোর সভতমর সয আগুন জ্বলমি, তা সতাোমদর সভতর 

জ্বমল উেুক, সতাোমদর েন েুখ এক সহাক—ভামের ঘমর চুরর সযন একদে না োমক। 

সতােরা সযন জগমতর যুদ্ধমক্ষমত্র েীমরর েত েরমত পার—ইহাই েে বদা রেমেকানমন্দর 

িাে বনা। 
  

পুঃ—আলারেঙ্গা, রকরি, িাক্তার োলাজী এেং আর আর েকলমক আোর ভালোো 

জানামে এেং েলমে—রাে িোে যদু আোমদর পমক্ষ ো রেপমক্ষ রক েলমি, এই রনময় 

তারা সযন রদনরাত োো না ঘাোয়, তারা সযন তামদর েেে্ত িচ্ছক্ত একত্র কমর কামজ 

লাগায়। জগমত যত রাে িোে আমি, েকলমক আিীে বাদ কর, তারা সতা রিশু োত্র, 

আর সতােরা কামজ সলমগ যাও। ইরত— 

  

রে 

  

পুঃ—েংোদপমত্রর ররমপাটব েম্বমন্ধ েক্তেে এই, খুে োেযামন তামদর কো গ্রহে করমত 

হমে। কারে যরদ সকান ররমপাটবারমক সদখা োক্ষাৎ করমত না সদওয়া হয়, তমে সে রগময় 

যা তা কতকগুরল স্বকমপালকরল্পত োমজ গল্প রলমখ িারপময় সদয়। সেইজনেই সতা 

সতােরা োরিমোর-েংক্রান্ত োমজ খেরগুমলা সপময়ি। সলাকগুরল রক কমর ঐেে 

সলখোর উপাদান সপমল, আরে সতা রনমজই তা জারন না। আমেররকার কাগজগুমলা 

সকান েেচ্ছক্তর েম্বমন্ধ যা খুিী তাই সলমখ। েক্তৃতার ররমপাটবগুমলাও োর আনা োমজ 

কোয় ভরা। ররমপাটবামররা রনমজমদর কল্পনা সেমক অমনক চ্ছজরনষ পূরে কমর সদয়। 

আমেররকার কাগজ সেমক রকিু তুমল িাপোর েেয় খুে োেযান। ইরত— 

  

রে 

  

১৫৮* 

  

আমেররকা 

১২ জানুআরী, ১৮৯৫ 
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রিয় আলারেঙ্গা, 

আরে গতকলে চ্ছজ. চ্ছজ-সক পত্র রলমখরি, রকন্তু আরও কতকগুরল কো েলা দরকার 

হমি—তাই সতাোয় রলখরিঃ 

  

িেেতঃ আরে পূমে ব কময়কখারন পমত্র সতাোমদর রলমখরি সয, েই-টই ো খেমরর 

কাগজ িভৃরত আর আোয় পাটেও না, রকন্তু তেু সতােরা পাোি—এমত আরে রেমিষ 

দুঃরখত। কারে আোর ঐগুরল পড়োর এেং ঐগুরল েম্বমন্ধ সখয়াল করোর সোমটই 

েেয় সনই। অনুগ্রহ কমর ওগুরল আর পাটেও না। আরে রেিনরী রেওেরিষ্ট ো ঐ 

যরমনর সলাকমদর সোমটই আেল রদই না—তারা েোই যা পামর তা করুক। তামদর 

কো রনময় আমলাচনা করমত সগমলই তামদর দর োড়ান হমে। োন্দ্রাজ-অরভনন্দমনর 

উত্তরটা রেমেে—সক পাটেময় টেক কররন। রতরন একজন সগা োঁড়া খ্রীষ্টান, েুতরাং 

সগা োঁড়ামদর েম্বমন্ধ ওমত আরে সয েোমলাচনা কমররি, তা তা োঁর ভাল লাগমে না। যাই 

সহাক, েে ভাল যার সিষ ভাল। 
  

এখন সতােরা রচররদমনর জনে সজমন রাখ সয, আরে নাে-যি ো ঐরূপ োমজ চ্ছজরনষ 

একদে গ্রাহে করর না। আরে জগমতর কলোমের জনে আোর ভােগুরল িচার করমত 

চাই। সতােরা খুে েড় কাজ কমরি েমট, রকন্তু কাজ যতদূর হময়মি, তামত শুযু আোর 

নাে-যিই হময়মি। সকেল জগমতর োহো সনোর জনেই জীেন েেয় করা অমপক্ষা 

আোর কামি আোর জীেমনর আরও সেিী েূলে আমি েমল েমন হয়। ঐেে 

আহাম্মরকর জনে আোর সোমটই েেয় সনই, জানমে। সতােরা ভারমতর ভােগুরল 

িচামরর জনে ও েঙ্ঘেদ্ধ হোর উমদ্দমিে রক কাজ কমরি?—কই, রকিুই না। 
  

একটট েমঙ্ঘর রেমিষ িময়াজন—যা রহন্দমুদর পরস্পর পরস্পরমক োহাযে করমত ও 

ভাল ভােগুরল আদর করমত সিখামে। আোমক যনেোদ সদোর জনে করলকাতার 

েভায় ৫০০০ সলাক জমড়া হময়রিল—অনোনে স্থামনও িত িত সলাক েভায় রেরলত 

হময়মি—সেি কো, রকন্তু তামদর িমতেকমক চারটট কমর পয়ো োহায্য করমত েল 

সদরখ—অেরন তারা েমর পড়মে। োলেুলভ রনভবরতাই আোমদর জাতীয় চররমত্রর 

ধেরিষ্টে। যরদ সকউ তামদর েুমখর কামি খাোর এমন সদয়, তমে তারা সখমত খুে িস্তুত; 

কারও কারও আোর সেই খাোর রগরলময় রদমত পারমল আরও ভাল হয়। আমেররকা 

সতাোমদর রকিু টাকা-করড় পাোমত পারমে না—সকনই ো পারমে? যরদ সতােরা 

রনমজরা রনমজমদর োহাযে করমত না পার, তমে সতা সতােরা ো োঁচোরই উপযুক্ত নও। 
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তুরে সয জানমত সচময়ি—আমেররকার কাি সেমক েিমর কময়ক হাজার টাকা পাোর 

রনচ্ছশ্চন্ত ভরো করা সযমত পামর রকনা, তাই পমড় আরে এমকোমর হতাি হময় সগরি। 

এক পয়োও পামে না। েে টাকা করড় রনমজমদরই সযাগাড় কমর রনমত হমে—সকেন, 

পারমে? 

  

জনোযারমের রিক্ষা েম্বমন্ধ আোর সয পররকল্পনা রিল, আরে উপরস্থত তা সিমড় 

রদময়রি; ও যীমর যীমর হমে। এখন আরে চাই—একদল অরিেমন্ত্র দীরক্ষত িচারক। 

রেরভন্ন যমে বর তুলনােূলক আমলাচনা, েংসৃ্কত ও কময়কটট পাশ্চাতে ভাষা এেং 

সেদামন্তর রেরভন্ন েতোদ রিক্ষা সদোর জনে োন্দ্রামজ একটট কমলজ করমতই হমে। 

ওর েুখপত্রস্বরূপ ইংমরজী ও সদিীয় ভাষায় পচ্ছত্রকা হমে, েমঙ্গ েমঙ্গ িাপাখানাও 

োকমে। এর েমযে একটা রকিু কর—তাহমল জানে, সতােরা রকিু কমরি—সকেল 

আোমক আকামি তুমল রদময় িিংো করমল রকিু হমে না। 
  

সতাোমদর জাতটা সদখাক সয তারা রকিু করমত িস্তুত। সতােরা ভারমত যরদ এরূপ 

রকিু করমত না পার, তমে আোমক একলা কাজ করমত দাও। জগৎমক সদোর জনে 

আোর কামি একটা োেী আমি, যারা তা আদরপূে বক সনমে ও কামজ পররেত করমে, 

তামদর কামি সেটট রদময় সযমত চাই। সক ো কারা সেটট সনয়, আরে গ্রাহে করর না। 

‘যারা আোর রপতার কায ব করমে’,৪৮ তারাই আোর আপনার জন। 
  

যাই সহাক, আোর েলরি, এইজনে রেমিষভামে সচষ্টা কমরা—এমকোমর সিমড় রদও না। 

আোর নাে খুে েড় করমত হমে না। আরে সদখমত চাই আোর ভােগুরল সযন কামজ 

পররেত হয়। েকল েহাপুরুমষর সচলারাই রচরকাল উপমদিগুরলর েমঙ্গ গুরুমক 

অমিদেভামে জরড়ময় সিমল, এেং অেমিমষ েেচ্ছক্তর জনে তা োঁর ভােগুরল নষ্ট হময় 

যায়। শ্রীরােকৃমষ্ণর রিষেগে সযন এই িকার না কমরন। এ রেষময় তা োঁমদর েে বদাই 

োেযান োকমত হমে। সতােরা ভােগুরলর জনে কাজ কর, েেচ্ছক্তর জনে নয়। িভু 

সতাোমদর আিীে বাদ করুন। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

১৫৯ 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 100 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

১৮৯৫ 

  

িাোরযমকষু, 

এক্ষমে েহুত খেমরর কাগজ এককাট্টা হইয়া সগল। আর পাোইোর আেিেক নাই। 

হুজগু এক্ষমে ভারমতর েমযেই চলুক। সোয করর, সতােরা এতরদমন করলকাতায় 

আরেয়া োরকমে। তারকদার পত্র সিষ, তারপর আর সকান েংোদ নাই। 
  

কালী করলকাতায় োরকয়া কাগজপত্র িাপাইমতমি—সে েড় ভাল কো, রকন্তু এখামন 

আর পাোইোর আেিেক নাই। … রকন্তু এই সয সদিেয় একটা হুজগু উটেয়ামি, ইহার 

আশ্রময় চারররদমক িড়াইয়া পড়। অে বাৎ স্থামন স্থামন branch (িাখা) স্থাপন কররোর 

িযত্ন কর। িাোঁকা আওয়াজ না হয়। োন্দ্রাজোেীমদর েরহত সযাগদান কররয়া স্থামন 

স্থামন েভা িভৃরত স্থাপন কররমত হইমে। সয খেমরর কাগজ োরহর হইোর কো 

হইমতরিল, তাহার রক হইল? খেমরর কাগজ চালাইোর সতাোর ভােনা রক আেরা 

জারন না; এখন সলাক সয অল্প। রচটে রলমখ, ইতোরদ কমর েকমলর ঘামড় গরতময় দাও; 

তারপর গড় গড় কমর চমল যামে। োহাদুরর সদখাও সদরখ। দাদা, েুচ্ছক্ত নাই ো হল, দ-ু

চার োর নরককুমণ্ড সগমলই ো। এ-কো রক রেমেে?— 

  

েনরে েচরে কাময় পুেেপীযূষপূে বঃ 

চ্ছত্রভুেনেুপকারমশ্রেীরভঃ িীয়োেঃ। 

পরগুেপরোেুং পে বতীকৃতে সকরচৎ 

রনজহৃরদ রেকেন্তঃ েরন্ত েন্তঃ রকয়ন্তঃ॥৪৯ 

  

নাই ো হল সতাোমদর েুচ্ছক্ত। রক সিমলোনরষ কো! রাে রাে! আোর ‘সনই সনই’ েলমল 

োমপর রেষ ক্ষয় হময় যায় রকনা? ও সকান্ রদিী রেনয়—‘আরে রকিু জারন না, আরে 

রকিুই নই’—ও সকান্ রদিী ধেরারগে আর রেনয় সহ োপ! ও রকে ‘দীনাহীনা’ ভােমক 

দূর কমর রদমত হমে! আরে জারনরন সতা সকান্ িালা জামন? তুরে জান না সতা এতকাল 

করমল রক? ও-েে নাচ্ছস্তমকর কো, লক্ষ্মীিাড়ার রেনয়। আেরা েে করমত পারর, েে 
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করে; যার ভামগে আমি, সে আোমদর েমঙ্গ হুহুঙ্কামর চমল আেমে, আর 

লক্ষ্মীিাড়াগুমলা সেড়ামলর েত সকামে েমে সেউ সেউ করমে। 
  

এক েহাপুরুষ রলখমিন, ‘আর সকন? হুজগু খুে হল, ঘমর রিমর এে।’ সেকুে; সতামক 

েরদ েলতুে, যরদ একটা ঘর কমর আোয় িাকমত পাররতে। ও-েে আরে দি েৎের 

সদমখ সদমখ পাকা হময় সগরি। কোয় আর রচোঁ মড় সভমজ না। যার েমন োহে, হৃদময় 

ভালোো আমি, সে আোর েমঙ্গ আেুক; োকী কাউমক আরে চাই না, োর কৃপায় 

আরে এক লাখ আরি—রেি লাখ হে। আোর একটট কাজ হময় সগমলই আরে রনচ্ছশ্চন্ত। 

রাখাল ভায়া, তুরে উমদোগ কমর সেইটট কমর সদমে—ো-োকুরােীর জনে একটা 

জায়গা। আোর টাকাকরড় েে েজতু; খারল তুরে উমে পমড় সলমগ একটা জরে সদমখ 

শুমন সকমনা। জরের জনে ৩।৪ অেো ৫ হাজার পয বন্ত লামগ সতা ক্ষরত নাই। ঘর-িার 

এক্ষমে োটটর ভাল। একতলা সকাোর সচময় োটটর ঘর সের ভাল। ক্রমে ঘর-িার যীমর 

যীমর উেমে। সয নামে ো রকমে জরে রকনমল অমনক রদন চলমে, তাই উরকলমদর 

পরােমি ব কররমে। আোর সদমি যাওয়া অরনচ্ছশ্চত। সেখামনও সঘারা, এখামনও সঘারা; 

তমে এখামন পচ্ছণ্ডমতর েঙ্গ, সেখামন েূমখ বর েঙ্গ—এই স্বগ ব-নরমকর সভদ। এমদমির 

সলামক এককাট্টা হময় কাজ কমর, আর আোমদর েকল কাজ ধেরররগে (অে বাৎ 

কুোঁ মড়রে), রহংো িভৃরতর েমযে পমড় চুরোর। 
  

হরমোহন, েমযে েমযে এক রদগ্্গজ পত্র সলমখন—তা আরে অময বক পড়মত পারর 

না, ইহা আোর পমক্ষ পরে েঙ্গল। কারে অরযকাংি খেরই এই সিৌমলর যো—

‘অেুক েয়রার সদাকামন েমে অেুক সিমলরা আপনার রেরুমদ্ধ এই-েকল কো 

েরলমতরিল, আর তাহামত আরে অেহে সোময তাহামদর েরহত কলহ কররলাে ইরত।’ 

আোর পক্ষেেে বমনর জনে তাহামক অমনক যনেোদ। রকন্তু সজমল-োলা আোর 

েম্বমন্ধ সক রক েরলমতমি, ইহা েরেমিষ শুরনোর রেমিষ োযা এই সয—‘স্বল্পশ্চ কামলা 

েহেশ্চ রেঘ্নাঃ’ (েেয় অল্প, রেঘ্ন অমনক)। 
  

একটা Organized Society (েঙ্ঘেদ্ধ েরেরত) চাই। িিী ঘরকন্না সদখুক, োনোল 

টাকাকরড় োজারপমত্রর ভার রনক, িরৎ সেমক্রটারী সহাক অে বাৎ রচটেপত্র েে সলখা 

ইতোরদ। একটা টেকানা কর, রেমি হাঙ্গাে রক করি—েুঝমত পারমল রকনা? খেমরর 

কাগমজ সের হময় সগমি, এক্ষমে আর দরকার নাই। এক্ষমে সতােরা রকিু কর রদরক 

সদরখ। যরদ একটা েে োনামত পার, তমে েরল োহাদুর, নইমল সঘাড়ার রিে। োন্দ্রামজর 
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সলাকমদর েমঙ্গ যুচ্ছক্ত কমর কাজ করমে। তামদর কাজ করোর অমনক িচ্ছক্ত আমি। 

এোরকার েমহাৎেে এেরন হুজগু কমর করমে সয, এেন আর কখনও হয় নাই। 

খাওয়াদাওয়ার হুজগু যত কে হয়, ততই ভাল। দা োঁড়া-িোদ, োলো সভাগ যমেষ্ট। 

েুমরি দত্ত-র ‘শ্রীরােকৃষ্ণ-জীেনী’ পাে করলাে। খুে ভাল; তমে … িভৃরত 

উদাহরেগুরল িারপময়মিন সকন? রক েহাপাপ, রি রি! 
  

আরে একটা ইংমরজীমত শ্রীরােকৃষ্ণ-জীেন very short (অরত েংরক্ষপ্ত) রলরখয়া 

পাোইমতরি। সেটা িাপাইয়া ও েঙ্গানুোদ কররয়া েমহাৎেমে রেক্রী কররমে, রেতরে 

কররমল সলামক পমড় না। রকচ্ছিৎ দাে চাই। খুে যূেযামের েমঙ্গ েমহাৎেে কররমে। 

রকিু collection (চা োঁদা) সনমে। তামত দ ুএক হাজার টাকা হমত পারমে। তাহমল ো-

োকুরােীর জরের উপর দস্তুরেত ঘর-িার হময় যামে। ইরত 

  

সচৌরে েুচ্ছদ্ধ চাই, তমে কাজ হয়। সয গ্রামে ো িহমর যাও, সযখামন দিজন সলাক 

পরেহংেমদেমক শ্রদ্ধাভচ্ছক্ত কমর, সেইখামনই একটা েভা স্থাপন কররমে। এত গ্রামে 

গ্রামে রক সভমরণ্ডা ভাজমল নারক? হররেভা িভৃরতগুমলামক যীমর যীমর ‘স্বাহা’ করমত 

হমে। রক েলে সতামদর? আর একটা ভূত যরদ আোর েত সপতুে! োকুর কামল েে 

জটুটময় সদমেন। … িচ্ছক্ত োকমলই রেকাি সদখামত হমে। … েুচ্ছক্ত-ভচ্ছক্তর ভাে দূর 

কমর সদ। এই একোত্র রাস্তা আমি দুরনয়ায়—পমরাপকারায় রহ েতাং জীরেতং পরাে বং 

িাজ্ঞ উৎেৃমজৎ (পমরাপকামরর জনেই োযুরদমগর জীেন, িাজ্ঞ েেচ্ছক্ত পমরর জনেই 

তা উৎেগ ব করমেন)। সতাোর ভাল করমলই আোর ভাল হয়, সদােরা আর উপায় সনই, 

এমকোমরই সনই। ‘সহ ভগোন্, সহ ভগোন্!’ আমর ভগোন্ সহন করমেন, সতন 

করমেন—আর তুরে েমে েমে রক করমে? … তুই ভগোন্, আরে ভগোন্, োনুষ 

ভগোন্ দুরনয়ামত েে করমি; আোর ভগোন্ রক গামির উপর েমে আমিন? এই সতা 

েুচ্ছদ্ধর সদৌড়, তারপর— … যরদ কলোে চাে, ওেে রহংমে ঝগড়া সিমড় রদময় কামজ 

সলমগ যা। যারা তা করমত পারমে না, তামদর রেদায় কমর সদ। 
  

রেেলা … িিী োমণ্ডমলর রলরখত এক পুস্তক পাটেময়মিন এেং রলমখমিন সয, 

িিীোেুর োংোররক অেস্থা অতেন্ত খারাপ—তাই জনে তা োঁর পুস্তমকর যরদ এ সদমি 

সকহ সকহ েহায়তা কমর। দাদা, সে পুোঁরে হল োঙলা ভাষায়—এমদমির সলাক রক 

োহাযে করমে?—পুোঁরে পমড় রেেলা অেগত হময়মিন সয, এ দুরনয়ামত যত সলাক 

আমি, তারা েকমল অপরেত্র এেং তামদর িকৃরতমত আেমল যে ব হোর সযা-টট নাই, 
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সকেল ভারতেমষ বর একেুটষ্ট ব্রাহ্মে যা োঁরা আমিন, তা োঁমদর যে ব হমত পারমে। আোর 

তা োঁমদর েমযে িিী (োমণ্ডল) আর রেেলাচরে—এোঁরা হমিন চন্দ্রেূয বস্বরূপ। োোে, রক 

যমে বর সজার সর োপ! রেমিষ োঙলামদমি ঐ যে বটা েড়ই েহজ। অেন সোজা রাস্তা 

সতা আর নাই। তপ-জমপর োর রেদ্ধান্ত এই সয, আরে পরেত্র আর েে অপরেত্র! 

ধপিারচক যে ব, রাক্ষেী যে ব, নারকী যে ব! যরদ আমেররকার সলামকর যে ব হমত পামর না, 

যরদ এমদমি যে ব িচার করা টেক নয়, তমে তাহামদর োহাযে-গ্রহমে আেিেক রক? 

এরদমক অযারচত েৃরত্তর যুে, আোর পুোঁরেেয় আমক্ষপ, আোয় সকউ রকিু সদয় না। 

রেেলা রেদ্ধান্ত কমরমিন সয, যখন ভারতেুদ্ধ সলাক িিী (োমণ্ডল) আর রেেলার 

পদিামন্ত যনরারি সেমল সদয় না, তখন ভারমতর েে বনাি উপরস্থত। কারে, িিীোেু 

েূক্ষ্ম েোখো অেগত আমিন এেং রেেলা তৎপামে রনচ্ছশ্চত অেগত হময়মিন সয, রতরন 

িাড়া এ পৃরেেীমত আর সকহই পরেত্র নাই। এ সরামগর ঔষয রক? েরল, িিী- োেুমক 

োলাোমর সযমত েমলা। সেখানকার রাজা েেস্ত িজার জরে রিরনময় রনময় 

ব্রাহ্মেগমের চরোপ বে কমরমিন, গ্রামে গ্রামে েড় েড় েে, চে বে চূষে খানা, আোর 

নগদ। … সভামগর েেয় ব্রাহ্মমেতর জামতর স্পমি ব সদাষ নাই—সভাগ োঙ্গ হমলই োন; 

সকন না ব্রাহ্মমেতর জারত অপরেত্র—অন্য েেয় তামদর স্পি ব করাও নাই। এক 

সশ্রেীর োযু েন্নোেী আর ব্রাহ্মে েদোি সদিটা উৎেন্ন রদময়মি। ‘সদরহ সদরহ’ চুরর-

েদোরি—এরা আোর যমে বর িচারক! পয়ো সনমে, েে বনাি করমে, আোর েমল ‘িুোঁ ময়া 

না িুোঁ ময়া না’—আর কাজ সতা ভারর—‘আলুমত সেগুমনমত যরদ সেকামেরক হয়, তাহমল 

কতক্ষমে ব্রহ্মাণ্ড রোতমল যামে?’ ‘১৪ োর হামত-োটট না কররমল ১৪ পুরুষ নরমক 

যায়, রক ২৪ পুরুষ?’—এই-েকল দুরূহ িমের ধেজ্ঞারনক েোখো কমরমিন আজ দ ু

হাজার েৎের যমর। এরদমক 1/4 of the people are starving (রেরক ভাগ সলাক না 

সখমত সপময় েরমি)। ৮ েৎেমরর সেময়র েমঙ্গ ৩০ েৎেসরর পুরুমষর সে রদময় সেময়র 

ো-োপ আহ্লামদ আটখানা। … আোর ও কামজ োনা করমল েমলন, আোমদর যে ব 

যায়! ৮ েৎেমরর সেময়র গভবাযামনর যা োঁরা ধেজ্ঞারনক েোখো কমরন, তা োঁমদর সকান 

সদিী যে ব? আোর অমনমক এই িোর জনে েুেলোনমদর ঘামড় সদাষ সদন। 

েুেলোনমদর সদাষ েমট!! েে গৃহেেূত্রগুমলা পমড় সদখ সদরখ, ‘হস্তাৎ সযারনং ন গূহরত’ 

যতরদন, ততরদন কনো, এর পূমে বই তার সে রদমত হমে। েেস্ত গৃহেেূমত্ররই এই 

আমদি। 
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ধেরদক অশ্বমেয যমজ্ঞর েোপার স্মরে কর—‘তদনন্তরং েরহষীং অশ্ব-েরন্নমযৌ 

পাতময়ৎ’ ইতোরদ! আর সহাতা সপাতা ব্রহ্মা উদ্গাতা িভৃরতরা সেমিাল োতাল হময় 

সকমলঙ্কারী করত। োো, জানকী েমন রগময়রিমলন, রাে একা অশ্বমেয করমলন—

শুমন হা োঁপ সিমড় ো োঁচমলে োো! 
  

এ-কো েেস্ত ব্রাহ্মমেই আমি—েেস্ত টীকাকার স্বীকার কমরমিন। না করোর সযা-টট 

রক! 
  

এ েকল কো েলোর োমন এই—িাচীনকামল সের ভাল চ্ছজরনষ রিল, খারাপ চ্ছজরনষও 

রিল। ভালগুরল রাখমত হমে, রকন্তু আেমি সয ভারত—Future India—Ancient India-

র (ভরেষেৎ ভারত িাচীন ভারমতর) অমপক্ষা অমনক েড় হমে। সযরদন রােকৃষ্ণ 

জমন্মমিন, সেইরদন সেমকই Modern India (েতবোন ভারত)—েতেযুমগর আরেভবাে! 

আর সতােরা এই েতেযুমগর উমিাযন কর—এই রেশ্বামে কায বমক্ষমত্র অেতীে ব হও। 
  

তাইমতই যখন সতােরা েমলা, রােকৃষ্ণ অেতার, আোর তারপরই েল, আেরা রকিুই 

জারন না, তখনই আরে েরল, liar (রেেোোদী), সচার, ঝুে রেলকুল। যরদ রােকৃষ্ণ 

পরেহংে েতে হন, সতােরাও েতে। রকন্তু সদখামত হমে। … সতাোমদর েকমলর 

সভতর েহািচ্ছক্ত আমি, নাচ্ছস্তমকর সভতর সঘাড়ার রিে আমি। যারা আচ্ছস্তক, তারা 

েীর; তামদর েহািচ্ছক্ত রেকাি হমে। দুরনয়া সভমে যামে—‘দয়া দীন উপকার’—োনুষ 

ভগোন্, নারায়ে—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্মক্ষত্রারদ সভদ নাই—ব্রহ্মারদস্তম্ব পয বন্ত 

নারায়ে। কীট less manifested (অল্প অরভেেক্ত), ব্রহ্ম more manifested (অরযক 

অরভেেক্ত)। Every action that helps a being manifest its divine nature more 

and more is good; every action that retards it, is evil.  

  

The only way of getting our divine nature manifested is by helping others do 

the same. 
  

If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all—or if 
greater for some and for some less—the weaker should be given more 

chance than the stronger.৫০ 
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অে বাৎ চণ্ডামলর রেদোরিক্ষার যত আেিেক, ব্রাহ্মমের তত নমহ। যরদ ব্রাহ্মমের সিমলর 

একজন রিক্ষমকর আেিেক, চণ্ডামলর সিমলর দি জমনর আেিেক। কারে যাহামক 

িকৃরত স্বাভারেক িখর কমরন নাই তাহামক অরযক োহাযে কররমত হইমে। সতলা 

োোয় সতল সদওয়া পাগমলর কে ব। The poor, the down-trodden, the ignorant, let 

these be your God.৫১ 

  

েহা দোঁক োেমন—োেযান! ঐ দোঁমক েকমল পমড় োরা যায়—ঐ দোঁক হমি সয—রহোঁদুর 

(এখনকার) যে ব সেমদ নাই, পুরামে নাই, ভচ্ছক্তমত নাই, েুচ্ছক্তমত নাই—যে ব েুমকমিন 

ভামতর হা োঁরড়মত। [এখনকার] রহোঁদুর যে ব রেচারোমগ বও নয়, জ্ঞানোমগ বও নয়—িুোঁৎোমগ ব; 

আোয় িুোঁ ময়া না, আোয় িুোঁ ময়া না, ে্্যে্। এই সঘার োোচার িুোঁৎোমগ ব পমড় িাে খুইও 

না। ‘আত্মেৎ েে বভূমতষু’, রক সকেল পুোঁরেমত োরকমে না রক? যারা এক টুকরা রুটট 

গরীমের েুমখ রদমত পামর না, তারা আোর েুচ্ছক্ত রক রদমে! যারা অপমরর রনঃশ্বামে 

অপরেত্র হময় যায়, তারা আোর অপরমক রক পরেত্র কররমে? িুোঁৎোগ ব is a form of 

mental disease (একিকার োনরেক েোরয), োেযান! All expansion is life, all 

contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love 

is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. 
Therefore love for love’s sake, because it is only law of life, just you breathe 

to live.৫২ This is the secret of রনোে সিে, কে ব, &c. (ইহাই রনোে সিে, কে ব 

িভৃরতর রহেে)। 
  

িিীর (োমণ্ডল) যরদ রকিু উপকার কররমত পার সচষ্টা কররমে। সে অরত উদার েেচ্ছক্ত 

ও রনষ্ঠাোন, তমে েঙ্কীে বিাে। পরদুঃখকাতরতা েকমলর ভামগে হয় না। 

রােকৃষ্ণােতামর জ্ঞান ভচ্ছক্ত ও সিে। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সিে, অনন্ত কে ব, অনন্ত 

জীমে দয়া। সতারা এখনও েুঝমত পাররেরন। শ্রুত্বামপেনং সেদ ন ধচে কচ্ছশ্চৎ (সকহ 

সকহ আত্মার রেষয় শুরনয়াও ইোঁহামক জারনমত পামর না)। What the whole Hindu 

race has thought in ages, he lived in one life. His life is the living commentary 

to the Vedas of all the nations.৫৩ ক্রেিঃ সলামক েুঝমে—আোর পুরামনা সোল—

struggle, struggle up to light. Onward, (িােপে েংগ্রাে কমর আমলার রদমক 

অগ্রের হও)। অলরেরত—দাে 

  

নমরন্্দর 
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১৬০* 

  

[রেমেে ওরল েুলমক রলরখত] 
  

ে্রুকরলন 

২০ জানুআরী, ১৮৯৫ 

… আপনার রপতা সয তা োঁর জীে ব িরীর তোগ করমেন, আরে পূমে বই তার কতকটা 

আভাে সপময়রিলাে, রকন্তু যখন এরূপ েঙ্গরতহীন োয়ার তরঙ্গ কাউমক আঘাত 

করোর উপক্রে কমর, তখন তামক সে রেষয় সলখাটা আোর অভোে নয়। তমে এই 

েেয়গুরল জীেমনর এক একটা অযোয় পািামনার েত—আর আরে জারন, আপরন 

এমত েমূ্পে ব অরেচরলত আমিন। েেুমদ্রর উপররভাগটা পয বায়ক্রমে উমে নামে েমট, 

রকন্তু সয আত্মা যীরভামে তা পয বমেক্ষে করমিন, সেই সজোরতর তনময়র রনকট 

িমতেক পতন ওর সভতর রদকটা এেং রনম্নমদিস্থ েুক্তার স্তর ও িোলেেূহমক সেিী 

সেিী কমর িকারিত কমর। আো যাওয়া েমূ্পে ব ভ্রেোত্র। আত্মা কখনও আমেনও 

না, যানও না। যখন েেুদয় সদি আত্মার েমযেই রময়মি, তখন সে স্থানই ো সকাোয়, 

আত্মা সযখামন যামেন? যখন েেুদয় কাল আত্মামতই রময়মি, তখন ওর সদহাভেন্তমর 

িমেি করোর ও িাড়োর েেয়ই ো সকাোয়? 

  

পৃরেেী ঘুরমি, ঐ সঘারামতই এই ভ্রে উৎপন্ন হমি সয েূয ব ঘুরমি; রকন্তু োস্তরেকপমক্ষ 

েূয ব ঘুরমি না। সেইরূপ িকৃরত ো োয়া ো স্বভাে ঘুরমি, পররোে িাপ্ত হমি, 

আেরমের পর আেরে উমন্মাচন করমি, এই েহান্ গ্রমন্থর পাতার পর পাতা উমি 

যামি—এরদমক োরক্ষস্বরূপ আত্মা অরেচরলত ও অপররোেী জ্ঞানেুযাপামন রেমভার 

আমিন। যত জীোত্মা পূমে ব রিল ো েতবোমন আমি ো ভরেষেমত োকমে, েকমলই 

েতবোন কামল রময়মি, আর জড় জগমতর একটট উপো েেেহার কমর েলা যায় সয, 

তারা েকমলই এক জোরেরতক রেন্দমুত রময়মি। সযমহতু আত্মামত সদমির ভাে োকমত 

পামর না, সেইমহতু যা োঁরা েকমল আোমদর রিমলন, আোমদর রময়মিন এেং আোমদর 

হমেন, তা োঁরা েকমলই আোমদর েমঙ্গ েে বদাই রময়মিন, েে বদাই রিমলন এেং েে বদাই 

োকমেন। আেরা তা োঁমদর েমযে রময়রি এেং তা োঁরাও আোমদর েমযে রময়মিন। 
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এই সকাষগুরলর কো যরুন। যরদও এরা িমতেকটট পৃেক্, তোরপ েকমলই ক ও খ 

(সদহ ও িাে)—এই দুই রেন্দমুত েচ্ছম্মরলত রময়মি। সেখামন তারা এক। িমতেমকরই 

এক একটা আলাদা আলাদা েেচ্ছক্তত্ব রময়মি, রকন্তু েকমলই ঐ ক-খ নােক অমক্ষ 

(axis) েচ্ছম্মরলত। সকানটাই সেই অক্ষমক সিমড় োকমত পামর না, আর ঐেকল 

সকামষর পরররয যতই ভি ো রিন্নরভন্ন সহাক না সকন, ঐ অমক্ষ দা োঁরড়ময় আেরা এর 

েমযে সয-সকান ঘমর েুকমত পারর। এই অক্ষটটই ঈশ্বর (ব্রহ্ম ও িচ্ছক্ত)। এইখামনই 

আেরা তা োঁর েমঙ্গ এক; এমতই েকমলর েমঙ্গ েকমলর সযাগ, আর েকমলই সেই 

ভগোমন েচ্ছম্মরলত।  

একখানা সেঘ চা োঁমদর উপর রদময় চমল যামি, তামত এই ভ্রমের উৎপরত্ত হমি সয, 

চা োঁদটাই চমলমি। সতেরন িকৃরত, সদহ, জড়েস্তু—এইগুরল েচল, গরতিীল; এমদর 

গরতমতই এই ভ্রে উৎপন্ন হমি সয, আত্মা গরতিীল। েুতরাং অেমিমষ আেরা সদখমত 

পাচ্ছি সয, েহজাত জ্ঞান (অেো সিরো?) িারা েে বজারতর উচ্চনীচ েে রকমের 

সলাক, েৃতেেচ্ছক্তমদর অচ্ছস্তত্ব রনমজমদর কামিই অনুভে কমর এমেমি, যুচ্ছক্তর দৃটষ্টমতও 

তা েতে। 
  

িমতেক জীোত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত রনে বল নীল 

আকামি এই নক্ষত্ররাচ্ছজ রেনেস্ত রময়মি। সেই ঈশ্বরই িমতেক জীোত্মার েূলস্বরূপ, 

রতরন িমতেমকর যোে ব স্বরূপ, িমতেমকর িকৃত েেচ্ছক্তত্ব রতরনই। কতকগুরল 

জীোত্মারূপ তারকা—যা োঁরা আোমদর রদগমন্তর োইমর চমল সগমিন, তা োঁমদর েন্ধামনই 

যে ব চ্ছজরনষটার আরম্ভ; আর এই অনুেন্ধান েোপ্ত হল—যখন তা োঁমদর েকলমকই 

ভগোমনর েমযে পাওয়া সগল এেং আেরা আোমদর রনমজমদরও যখন তা োঁর েমযে 

সপলাে। েুতরাং রভতমরর কো হমি এই সয, আপনার রপতা সয জীে ব েস্ত্র পররযান 

কমররিমলন, তা তোগ কমরমিন এেং অনন্তকাল সযখামন রিমলন, সেখামনই অেরস্থত 

রময়মিন। রতরন রক এ জগমত ো অনে সকান জগমত আর একটট ঐরূপ েস্ত্র িস্তুত 

কমর পররযান করমেন? আরে ভগেৎেেীমপ হৃদময়র েরহত িাে বনা কররি, সয পয বন্ত 

না পূে ব জ্ঞামনর েরহত রতরন তা না করমত পারমিন, তা োঁমক সযন আর তা না করমত 

হয়। িাে বনা করর, কাউমক সযন তার রনজকৃত পূে ব কমে বর অদৃিে িচ্ছক্তমত পররচারলত 

হময় ইিার রেরুমদ্ধ সকাোও না সযমত হয়। িাে বনা করর, েকমলই সযন েুক্ত হমত পামর 

অে বাৎ জানমত পামর সয, আেরা েুক্ত। আর যরদ ো আোর স্বে সদখমত হয়, তমে 

তামদর সে স্বে সযন িারন্ত ও আনন্দপূে ব হয়। ইরত 
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রেমেকানন্দ 

  

১৬১* 

  

রনউ ইয়র্ক 

২৪ জানুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

েমন হয়—এ েৎের আোর অরতররক্ত পররশ্রে হমি, কারে অেোদ অনুভে কররি। 

এক দিা রেশ্রামের খুে সেিী দরকার। েুতরাং োচব োমের সিষভামগ সোষ্টমনর কামজ 

হাত সদওয়ার েম্বমন্ধ আপনার িস্তােটট েেীচীন েমট। এরিমলর সিষামিরষ আরে 

ইংলণ্ড যাত্রা করে। 
  

কোট্্ে্্রকল অিমল অরত অল্পেূমলে রেস্তীে ব ভূরেখণ্ড পাওয়া সযমত পামর। একিত-

এক একর পররোে একটট জরে আমি; েূলে োত্র দ-ুি িলার। অে ব েজতু রময়মি। 

রকন্তু জরে আোর নামে সতা আর রকনমত পারর না। এ সদমি আপরনই আোর একোত্র 

েমূ্পে ব রেশ্বােভাজন েনু্ধ। আপরন েম্মত হমল ঐ জরেটট আপনার নামে ক্রয় করর। 

গ্রীষ্মকামল রিক্ষােীরা ওখামন রগময় ইিােত কুটীর রনে বাে ো রিরের রচনা কমর 

যোনাভোে করমত পারমে। পমর অে বেংগ্রমহ েক্ষে হমল তারা সেখামন পাকা ঘর 

রনে বাে করমত পারমে। 
  

কাল এ-োমের সিষ ররেোেরীয় েক্তৃতা। আগােী োমের িেে ররেোমর েক্তৃতা 

হমে ে্রুকরলন িহমর, অেরিষ্ট রতনটট রনউ ইয়মকব। এ-েৎেমরর েত রনউ ইয়কব-

েক্তৃতােলী এখামনই সিষ করে। 
  

িাে সেমল সখমটরি। আোর কামজর েমযে েমতের েীজ যরদ রকিু োমক, কামল তা 

অঙ্কুররত হমেই। অতএে আরে রনচ্ছশ্চন্ত—েকল রেষময়ই। েক্তৃতা এেং অযোপনায় 

আোর রেতৃষ্ণা এমে যামি। ইংলমণ্ড কময়ক োে কাজ করার পর ভারতেমষ ব রিমর 

রগময় েৎের-কময়মকর জনে অেো রচরতমর গা-োকা সদে। আরে সয ‘রনেে বা োযু’ 

হময় োরকরন, সে রেষময় অন্তর সেমক আরে রনঃেমন্দহ। একটট সলখোর খাতা আোর 

আমি। এটট আোর েমঙ্গ পৃরেেীেয় ঘুরমি। সদখরি োত েৎের পূমে ব এমত সলখা 
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রময়মিঃ এোর একটট একান্ত স্থান খুোঁমজ রনময় েৃতুের অমপক্ষায় পমড় োকমত হমে। 

রকন্তু তাহমল রক হয়, এই েে কে বমভাগ োকী রিল! আোর রেশ্বাে, এোর কে বক্ষয় 

হময়মি, এেং ভগোন্ আোমক িচারকায ব তো শুভকমে বর েন্ধন সেমকও অেোহরত 

সদমেন। 
  

আত্মাই এক এেং অখণ্ড েত্তাস্বরূপ আর েে অেৎ—এই জ্ঞান হময় সগমল রক আর 

সকান েেচ্ছক্ত ো োেনা োনরেক উমিমগর সহতু হমত পামর? োয়ার িভামেই 

পমরাপকার ইতোরদ সখয়ালগুমলা আোর োোয় েুমকরিল, এখন আোর েমর যামি। 

রচত্তশুচ্ছদ্ধ অে বাৎ রচত্তমক জ্ঞানলামভর উপমযাগী করা িাড়া কমে বর সয আর সকান 

োে বকতা সনই—এ রেষময় আোর রেশ্বাে ক্রেিঃ দৃঢ় হমি। 
  

দুরনয়া তার ভাল েন্দ রনময় নানা রূমপ চলমত োকমে। ভাল েন্দ শুযু নূতন নামে ও 

নূতন স্থামন সদখা সদমে। রনরেচ্ছিন্ন িিারন্ত ও রেশ্রামের জনে আোর হৃদয় তৃরষত। 

‘একাকী রেচরে কর! একাকী রেচরে কর! রযরন একাকী অেস্থান কমরন, কাহারও 

েরহত কদাচ তা োঁহার রেমরায হইমত পামর না। রতরন অপমরর উমিমগর সহতু হন না, 

অপমরও তা োঁহার উমিমগর সহতু হন না।’ সেই রিন্ন েস্ত্র (সকৌপীন), েুচ্ছণ্ডত েস্তক, 

তরুতমল িয়ন ও রভক্ষান্ন-সভাজন—হায়! এগুরলই এখন আোর তীব্র আকাঙ্ক্ষার 

রেষয়! িত অপূে বতা েমেও সেই ভারতভূরেই একোত্র স্থান, সযখামন আত্মা তার 

েুচ্ছক্তর েন্ধান পায়—ভগোমনর েন্ধান পায়। পাশ্চামতের এ-েে আড়ম্বর েে বো 

অন্তঃোরিূনে ও আত্মার েন্ধন। জীেমন আর কখনও এর সচময় তীব্রভামে জগমতর 

অোরতা অনুভে করররন। ভগোন্ েকমলর েন্ধন রিন্ন কমর রদন—েকমলই োয়া-েুক্ত 

সহাক, ইহাই রেমেকানমন্দর রচরন্তন িাে বনা। 
  

১৬২* 

  

[রেে ইোমেল েোক্রকণ্ডরলমক রলরখত] 
  

528, 5th Avenue, রনউ ইয়র্ক 

২৪ জানুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেে সেল, 

আিা করর ভাল আি … 
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আোর সিষ েক্তৃতাটা পুরুষমদর িারা খুে সেিী েোদৃত হয়রন, রকন্তু দারুেভামে 

েোদৃত হময়মি সেময়মদর িারা। তুরে জান সয, ে্রুকরলন জায়গাটা নারী-অরযকার 

আমন্দালমনর রেমরারযতা সকন্দ্র, তাই যখন আরে েললাে, সেময়রা েে বরেষময় অরযকার 

পাোর সযাগে এেং তামদর তা পাওয়া উরচত, তখন েলাই োহুলে, পুরুমষরা সেটা পিন্দ 

করল না। তার জমনে সকান রচন্তা নাই, সেময়রা খুিীমত আত্মহারা। 
  

আোর আোর একটু োণ্ডা সলমগমি। আরে গান বরেমদর কামি যাচ্ছি। িহরতলীমতও 

একটা ঘর সপময়রি; সেখামন ক্লাে সনওয়ার েোপামর কময়ক ঘণ্টা কাটাে। োদার চাচব 

রনশ্চয়ই এতরদমন েমূ্পে ব ভাল হময়মিন এেং সতােরা েকমল আজকালকার েুন্দর 

আেহাওয়া উপমভাগ করি। রেমেে এিােে্্কস্ আোর পে বতিোে ভালোো ও 

শ্রদ্ধা রদও, যখন তা োঁর েমঙ্গ সতাোর সদখা হমে। আোর রচটেগুরল যোরীরত গান বরেমদর 

কামি পাটেময় রদও। 
  

েকমলর জনে আোর ভালোো। 
  

সতাোমদর েদা সেহেদ্ধ ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

১৬৩* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

54W. 33rd Street, N.Y 

৫৪১, রিয়ারেন ব এরভরনউ, রচকামগা 

১ সিে্রুআরী, ১৮৯৫ 

  

সেমহর ভরগনী, 

এইোত্র সতাোর েুন্দর পত্রখারন পাইলাে। োদার চাচব কনোমটব যাইমত পামরন নাই 

শুরনয়া অতীে দুঃরখত হইলাে। রনোেভামে কাজ কররমত োযে হওয়াও েেময় েেময় 

উত্তে োযন—যরদও তাহামত রনজকৃত কমে বর িলমভাগ হইমত েচ্ছিত হইমত হয়। 
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ভরগনী সজামেিাইন লক্্ও একখারন েুন্দর রচটে রলরখয়ামিন। সতাোর 

েোমলাচনাগুরল পরড়য়া আরে সোমটই দুঃরখত হই নাই, েরং রেমিষ আনচ্ছন্দত 

হইয়ারি। সেরদন রেে োে বরের োড়ীমত এক সিেরেমটররয়ান ভদ্রমলামকর েরহত 

আোর তুেুল তকব হইয়ারিল। সযেন হইয়া োমক, ভদ্রমলাকটট অতেন্ত উমত্তচ্ছজত ও 

ক্রুদ্ধ হইয়া গালাগারল আরম্ভ কররমলন। যাহা হউক, রেমেে েুল আোমক এজনে 

পমর খুে ভৎবেনা কররয়ামিন, কারে এগুরল আোর কামজর পমক্ষ ক্ষরতকর। 

সতাোরও েত ঐ িকার েরলয়া সোয হইমতমি। 
  

তুরে সয এ েম্বমন্ধ টেক এই েেময়ই রলরখয়াি, ইহা আনমন্দর রেষয়, কারে আরে ঐ 

রেষময় যমেষ্ট ভারেমতরি। িেেতঃ আরে এই েকল েোপামরর জনে আমদৌ দুঃরখত নই; 

হয়মতা তুরে ইহামত রেরক্ত হইমে—হইোর কো েমট। োংোররক উন্নরতর জনে 

েযুরভাষী হওয়া সয কত ভাল, তাহা আরে রেলক্ষে জারন। আরে রেষ্টভাষী হইমত 

যোোযে সচষ্টা করর, রকন্তু যখন অন্তরস্থ েমতের েরহত একটা ভয়ঙ্কর আপে কররমত 

হয়, তখনই আরে োরেয়া যাই। আরে রেনম্র দীনতায় রেশ্বােী নরহ—েেদরি বমত্বর ভক্ত! 
  

োযারে োনমের কতবেে—তাহার ‘ঈশ্বর’—েোমজর েকল আমদি পালন করা; রকন্তু 

সজোরতর তনয়গে কখনও সেরূপ কমরন না। ইহা একটট রচরন্তন রনয়ে। একজন 

রনমজমক পাররপারশ্ব বক অেস্থা ও োোচ্ছজক েতােমতর েরহত খাপ খাওয়াইয়া 

েে বকলোেিদ েোমজর রনকট হইমত েে বরেয েুখেম্পদ পায়; অপর েেচ্ছক্ত একাকী 

োরকয়া েোজমক তা োঁহার রদমক টারনয়া লন। 
  

েোমজর েমঙ্গ সয রনমজমক খাপ খাওয়াইয়া চমল, তাহার পে কুেুোস্তীে ব, আর সয 

তাহা কমর না, তাহার পে কণ্টকাকীে ব। রকন্তু সলাকেমতর উপােমকরা পলমকই 

রেনািিাপ্ত হয়; আর েমতের তনয়গে রচরজীেী। 
  

আরে েতেমক একটা অনন্তিচ্ছক্তেম্পন্ন জারক (corrosive) পদামে বর েরহত তুলনা 

করর; উহা সযখামন পমড়, সেখামনই ক্ষয় কররমত কররমত রনমজর পে কররয়া লয়—

নরে চ্ছজরনমষ িীঘ্র, িক্ত গ্রোনাইট পােমর রেলমম্ব; রকন্তু পে কররয়া লইমেই। যরেরখতং 

তরেরখতে্। ভরগনী, আরে সয িমতেকটট সঘার রেেোর েরহত রেষ্টোমকে আপে 

কররমত পারর না, সেজনে আরে অতেন্ত দুঃরখত। রকন্তু আরে তাহা পারর না। োরাজীেন 

এজনে ভুরগয়ারি, তেু তাহা কররমত পারর না। আরে োরোর সচষ্টা কররয়ারি, রকন্তু পারর 
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নাই। ঈশ্বর েরহেেয়, রতরন আোমক রেেোচারী হইমত রদমেন না। অেমিমষ উহা 

িারড়য়া রদয়ারি। এক্ষমে যাহা রভতমর আমি, তাহাই িুটটয়া উেুক। আরে এেন সকান 

পে পাই নাই, যাহা েকলমক খুিী কররমে; েুতরাং আরে স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই 

আোমক োরকমত হইমে—আোয় রনজ অন্তরাত্মার রনকট খা োঁটট োরকমত হইমে। 

‘সযৌেন ও সেৌন্দয ব নশ্বর, জীেন ও যনেম্পরত্ত নশ্বর, নাে-যিও নশ্বর, এেন রক 

পে বতও চূে ব রেচূে ব হইয়া যূরলকোয় পররেত হয়; েনু্ধত্ব ও সিে ক্ষেস্থায়ী, একোত্র 

েতেই রচরস্থায়ী।’ সহ েতেরূপী ঈশ্বর, তুরেই আোর একোত্র পেিদি বক হও। আোর 

যমেষ্ট েয়ে হইয়ামি, এখন আর রেষ্ট েযু হওয়া চমল না। আরে সযেন আরি, সযন 

সতেনই োরক। ‘সহ েন্নোেী, তুরে রনভবময় সদাকানদারর তোগ কররয়া, িত্রু-রেত্র 

কাহামকও গ্রাহে না কররয়া েমতে দৃঢ়িরতষ্ঠ োক।’ এই েুহতূ ব হইমত আরে 

ইহােুত্রিলমভাগরেরাগী হইলাে—‘ইহমলাক এেং পরমলামকর যােতীয় অোর 

সভাগরনচয়মক পররতোগ কর।’ সহ েতে, একোত্র তুরেই আোর পেিদি বক হও। 

আোর যমনর কােনা নাই, নাে-যমির কােনা নাই, সভামগর কােনা নাই। ভরগনী, এ 

েকল আোর রনকট অরত তুি। আরে আোর ভ্রাতৃগেমক োহাযে কররমত 

চারহয়ারিলাে। রকরূমপ েহমজ অমে বাপাজবন হয়, সে সকৌিল আোর জানা নাই—

ঈশ্বরমক যনেোদ। আোর হৃদয়রস্থত েমতের োেী না শুরনয়া আরে সকন োরহমরর 

সলাকমদর সখয়াল অনুোমর চরলমত যাইে? ভরগনী, আোর েন এখনও দুে বল, োহে 

জগমতর োহাযে আরেমল েেময় েেময় অভোেেিতঃ উহা আোঁকড়াইয়া যরর। রকন্তু 

আরে ভীত নরহ। ভয়ই েে বামপক্ষা গুরুতর পাপ—ইহাই আোর যমে বর রিক্ষা। 
  

সিেরেমটররয়ান যাজকেহািময়র েরহত আোর সয সিষ োগ্্যুদ্ধ এেং তৎপমর 

রেমেে েুমলর েরহত সয দীঘ ব তকব হয়, তাহা হইমত আরে স্পষ্ট েুচ্ছঝয়ারি, েনু সকন 

েন্নোরেগেমক উপমদি রদয়ামিনঃ একাকী োরকমে, একাকী রেচরে কররমে। েনু্ধত্ব ো 

ভালোোোত্রই েীোেদ্ধতা; েনু্ধমত্ব—রেমিষতঃ সেময়মদর েনু্ধমত্ব রচরকালই ‘সদরহ 

সদরহ’ ভাে। সহ েহাপুরুষগে, সতােরাই টেক েরলয়াি। যাহামক সকান েেচ্ছক্তরেমিমষর 

উপর রনভবর কররমত হয়, সে েতে-স্বরূপ ঈশ্বমরর সেো কররমত পামর না। হৃদয়, িান্ত 

হও, রনঃেঙ্গ হও, তাহা হইমলই অনুভে কররমে—িভু সতাোর েমঙ্গ েমঙ্গ আমিন। 

জীেন রকিুই নমহ, েৃতুেও ভ্রেোত্র! এইেে রকিুই নয়, একোত্র ঈশ্বরই আমিন। 

হৃদয়, ভয় পাইও না, রনঃেঙ্গ হও। ভরগনী, পে দীঘ ব, েেয় অল্প, েন্ধোও ঘনাইয়া 

আরেমতমি। আোমক িীঘ্র ঘমর রিররমত হইমে। আদেকায়দার রিক্ষা েমূ্পে ব কররোর 
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েেয় আোর নাই। আরে সয োতবা েহন কররয়া আরনয়ারি, তাহাই েরলয়া উটেমত 

পাররমতরি না। তুরে েৎস্বভাো, পরে দয়ােতী। আরে সতাোর জনে েে কররে; রকন্তু 

রাগ কররও না, আরে সতাোমদর েকলমক রিশুর েত সদরখ। 
  

আর স্বে সদরখও না। হৃদয়, আর স্বে সদরখও না। এক কোয় জগৎমক আোর নূতন 

রকিু রদোর আমি। োনুমষর েন সযাগানর েেয় আোর নাই, উহা কররমত সগমলই 

আরে ভণ্ড হইয়া পরড়ে। েরং েহস্রোর েৃতুে েরে কররে, তেুও [সেরুদণ্ডহীন] সজরল 

োমির েত জীপনযাপন কররয়া রনমে বায োনুমষর চারহদা রেটাইমত পাররে না—তা 

আোর স্বমদমিই সহাক অেো রেমদমিই হউক। তুরেও যরদ রেমেে েুমলর েত ভারেয়া 

োক, আোর সকান রেমিষ কায ব আমি, তাহা হইমল ভুল েুচ্ছঝয়াি, েমূ্পে ব ভুল েুচ্ছঝয়াি। 

এ জগমত ো অনে সকান জগমত আোর সকানই কায ব নাই। আোর রকিু েরলোর 

আমি, উহা আরে রনমজর ভামে েরলে, রহন্দভুামেও নয়, খ্রীষ্টানভামেও নয়, ো অনে 

সকানভামেও নয়; আরে উহারদগমক শুযু রনমজর ভামে রূপ রদে—এইোত্র। েুচ্ছক্তই 

আোর একোত্র যে ব, আর যাহা রকিু উহামক োযা রদমত চামহ, তাহা আরে পররহার 

কররয়া চরলে—তাহার েরহত েংগ্রাে কররয়াই হউক ো তাহা হইমত পলায়ন কররয়াই 

হউক। কী! আরে যাজককুমলর েনস্তুটষ্ট কররমত সচষ্টা কররে!! ভরগনী, আোর এ-কো 

ভুল েুচ্ছঝয়া তুরে কু্ষণ্ণ হইও না। সতােরা রিশুোত্র, আর রিশুমদর অপমরর অযীমন 

োরকয়া রিক্ষা করাই কতবেে। সতােরা এখনও সেই উৎেমের আস্বাদ পাও নাই, যাহা 

‘যুচ্ছক্তমক অযুচ্ছক্তমত পররেত কমর, েতবেমক অের কমর, এই জগৎমক িূমনে পয বেরেত 

কমর এেং োনুষমক সদেতা কররয়া সতামল।’ িচ্ছক্ত োমক সতা সলামক যাহামক ‘এই 

জগৎ’ নামে অরভরহত কমর, সেই েূখ বতার জাল হইমত োরহর হইয়া আইে। তখন 

আরে সতাোয় িকৃত োহেী ও েুক্ত েরলে। যাহারা এই আরভজাতেরূপ রেেো ঈশ্বরমক 

চূে বরেচূে ব কররয়া তাহার চরে কপটতামক পদদরলত কররমত োহে কমর, তাহারদগমক 

যরদ তুরে উৎোহ রদমত না পার, তমে চুপ কররয়া োক; রকন্তু আপে ও েনস্তুটষ্টকরারূপ 

রেেো েূখ বতা িারা তাহারদগমক পুনরায় পমঙ্ক টারনয়া আরনোর সচষ্টা কররও না। 
  

আরে এই জগৎমক ঘৃো করর—এই স্বেমক, এই উৎকট দুঃস্বেমক, তাহার গীজবা ও 

িেিনােেূহমক, তাহার িাস্ত্র ও েদোরিগুরলমক, তাহার েুন্দর েুখ ও কপট হৃদয়মক, 

তাহার যে ববচ্ছজতার আস্ফালন ও অন্তঃোরিূনেতামক—েমে বাপরর যমে বর নামে তাহার 

সদাকানদাররমক আরে ঘৃো করর। কী! েংোমরর ক্রীতদামেরা রক েরলমতমি, তাহা িারা 
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আোর হৃদময়র রেচার কররমে! রিঃ! ভরগনী, তুরে েন্নোেীমক সচমনা না। সেদ েমলন, 

েন্নোেী সেদিীষ ব, কারে রতরন গীজবা, যে বেত, ঋরষ (prophet), িাস্ত্র িভৃরত েোপামরর 

যার যামরন না। রেিনরীই হউক ো আপর সকহই হউক, তাহারা যোোযে চীৎকার ও 

আক্রেে করুক, আরে তাহারদগমক গ্রাহে করর না। ভতৃবহররর ভাষায়ঃ৫৪ ইরন রক 

চণ্ডাল, অেো ব্রাহ্মে, অেো িূদ্র, অেো তপস্বী, অেো তেরেচামর পচ্ছণ্ডত সকান 

সযাগীশ্বর?—এইরূমপ নানা জমন নানা আমলাচনা কররমত োরকমলও সযারগগে রুষ্টও 

হন না, তুষ্টও হন না; তা োঁহারা আপন েমন চরলয়া যান। তুলেীদােও েরলয়ামিনঃ 

  

হাতী চমল োজারমে কুত্তা সভা োঁমক হাজার 

  

োযুওোঁকা দুভবাে নহী জে্ রনমন্দ েংোর। 
  

যখন হাতী োজামরর েযে রদয়া চরলয়া যায়, তখন হাজার কুকুর রপিু রপিু চীৎকার 

কররমত আরম্ভ কমর, রকন্তু হাতী রিররয়াও চামহ না। সেরূপ যখন েংোরী সলামকরা 

রনন্দা কররমত োমক, তখন োযুগে তাহামত রেচরলত হন না। 
  

আরে লোণ্ডেোমগ বর (Landsberg) োটীমত অেস্থান কররমতরি। ইরন োহেী ও েহৎ 

েেচ্ছক্ত। িভু তা োঁহামক আিীে বাদ করুন। কখনও কখনও আরে গান বরেমদর (Guernseys) 

ওখামন িয়ন কররমত যাই। ঈশ্বর সতাোমদর েকলমক রচরকামলর জনে কৃপা করুন। 

রতরন সতাোরদগমক িীঘ্র এই জগৎ নােক রেরাট যািাোচ্ছজ হইমত উদ্ধার করুন। 

সতােরা সযন কদারপ এই জগৎরূপ জরাজীে ব িাইনীর কুহমক না পড়! িঙ্কর 

সতাোরদমগর েহায় হউন! উো সতাোরদমগর েেমক্ষ েমতের িার উদ্ঘাটটত কররয়া 

রদন এেং সতাোমদর েকল সোহ অপোররত করুন! সেহািীে বাদেহ 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

১৬৪ 

  

[শ্রীযুক্ত ধেকুণ্ঠনাে োনোলমক রলরখত] 
  

54W. 33rd St., রনউ ইয়র্ক 
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৯ সিে্রুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় োনোল, 

সতাোর এক পত্র পাইলাে, তাহামত টাকা সপৌৌঁরিোর েংোদ রলরখয়াি; রকন্তু সোষ্টন 

হইমত কময়কটট েনু্ধ সয টাকা পাোন, তাহার েংোদ এখনও পাই নাই—সোয হয় দুই-

এক েপ্তামহর েমযে পাইে। সগাপালদাদা কািী হইমত এক পত্র সলমখ। জরের রেষয় 

যাহা রলরখয়াি, তাহা রকিুই নমহ। পরি রাখাল এক পমত্র জরের রেষয় রলরখমতমিন, 

তাহাও রকিু রেমিষ নমহ। দুমটা ঘরওয়ালা সয জরের রেষয় রলরখয়াি, তাহামত আোর 

আপরত্ত আমি—অে বাৎ ঘমরর জনে জরেটার করে না হয়। জরেটা যাহামত েড় হয়, 

তাহার সচষ্টা কররমে। সতাোমদর ঐ সয সগা োঁড়ারে, তাহামত সতাোমদর রনময় সয রকিু 

করা—তা আোর িারা হমে না। পরেহংেমদে আোর গুরু রিমলন; আরে তা োঁমক যাই 

ভারে, দুরনয়া তা ভােমে সকন? গুরুপূজার ভাে োঙলামদি িাড়া অনেত্র আর নাই—

তোরপ অনে সলামক সে ভাে লইোর জনে িস্তুত নমহ। সতাোমদর সভতর একটা েস্ত 

েূখ বতা আমি সয, সতােরা একটা রক! েরল করলকাতার দি সক্রাি তিামত—না 

সতাোমদর সকউ জামন, না সতাোমদর গুরুমক সকউ জামন। আর সতােরা সেই 

‘পরেহংেমদে অেতার’ রনময় সিোঁড়ারিোঁ রড়। িল—আরে িিী িভৃরতমক রকচ্ছিৎ 

সোঝাোর সচষ্টা কমর সদখলাে সয, সে সচষ্টা রনষ্ফল। অতএে তামদর রদেীর লাড়ু রদময় 

েমর পড়াই ভাল। 
  

ো-োকুরােীর জনে জরে রকমন রদমল আরে আপনামক ঋেেুক্ত েমন করে। তারপর 

আরে আর রকিু েুচ্ছঝেুচ্ছঝ না। সতােরা সতা আোর নােটট সটমন সনোর সেলা খুে 

ধতয়ার—সয আরে সতাোমদরই একজন। রকন্তু আরে একটা কাজ করমত েলমল 

অেরন সপরিময় পড়, ‘েতলেকী গরজী জগ্ োমরা’—এ জগৎ েতলমের গরজী। 
  

আরে োঙলামদি জারন, ইচ্ছণ্ডয়া জারন—লম্বা কো কইোর একজন, কামজর সেলায়—

০ (িূনে)। 
  

আরে এখামন জরেদারীও রকরন নাই, ো েোমঙ্ক লাখ টাকাও জো নাই। এই সঘার িীমত 

পে বত-পাহামড় েরি সেমল—এই সঘার িীমত রারত্তর দুমটা-একটা পয বন্ত রাস্তা সেমল 

সলকচার কমর দ-ুচার হাজার টাকা কমররি—ো-োকুরােীর জনে জায়গা রকনমলই 
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আরে রনচ্ছশ্চন্ত। গুোঁ মতাগুোঁ রতর আড্ডা কমর সদোর িচ্ছক্ত আোর নাই। অেতামরর 

োচ্চারা সকাোয়—সিাট সিাট অেতামররা—ওমহ অেতামরর রপমলগে? 

  

অলরেরত। সতাোমদর হমত আোর সকান আিা নাই। সতােরাও আোর সকান আিা 

কমরা না। সয যার আপনার পমে চমল যাও। শুভেস্তু। এ দুরনয়া এই রকে েতলে-

ভরা! 
  

রচটেপত্র উপমরাক্ত টেকানায় রলখমে এখন হমত। এই টেকানা এখন হমত—আোর 

রনমজর আড্ডা। যরদ পার একখানা ‘সযাগোরিষ্ঠ রাোয়ে’—English translation 

(ইংমরজী অনুোদ) পাোমে। েরহনমক দাে রদমত েলমে। ইরত 

  

পূমে ব সয েইময়র কো রলমখরি অে বাৎ েংসৃ্কত নারদ-ও িাচ্ছণ্ডলে-েূত্র, তাহা ভুমলা না। 

ইরত 

  

‘আিা রহ পরেং দুঃখং ধনরািেং পরেং েুখে্।’ ইরত 

  

নমরন্্দর 
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পত্রাবলী ১৬৫-১৭৪ 

১৬৫* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

228W. 39th st., রনউ ইয়র্ক 

১০ সিে্রুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় ভরগনী, 

এখনও আোর পত্র পাওরন সজমন রেচ্ছস্মত হলাে। সতাোর পত্র পাোর টেক পমরই 

আরে সতাোমক রলরখ এেং রনউ ইয়মকব সদওয়া আোর রতনটট েক্তৃতা-েংক্রান্ত 

কময়কখারন পুচ্ছস্তকা পাোই। ররেোেরীয় ও োযারমে িদত্ত এই ভাষেগুরল 

েমঙ্কতরলরপমত রলরখত হময় পমর েুরদ্রত হময়মি। এইরূপ রতনটট েক্তৃতা দুখারন 

পুচ্ছস্তকায় েুরদ্রত হয়, তারই কময়কখারন সতাোমক পাোই। রনউ ইয়মকব আরও দুই 

েপ্তাহ আরি। অতঃপর সিিময়ট। তারপমর সোষ্টমন েপ্তাহখামনক ো েপ্তাহ দুই। 
  

এ েৎের অরেরাে কামজর িমল আরে ভিস্বাস্থে। োয়ুই রেমিষভামে আক্রান্ত। োরা 

িীমত এক রাচ্ছত্রও েুরনদ্রা হয়রন। সদখরি—অরতররক্ত খাটুরন হময় যামি। আোর 

োেমন ইংলমণ্ড েস্ত কাজ। 
  

কাজগুমলা করমত হমে। তারপর ভারমত রিমর রগময় োকী জীেন রেশ্রাে! ভগোমনর 

উমদ্দমি কমে বর িল েেপ বে কমর আরে জগমতর কলোমের জনে োযেেত সচষ্টা 

কমররি। এখন রেশ্রােই আোর অভীচ্ছিত। আিা করর রকিু অেের পাে ও 

ভারতীয়গে আোমক রনেৃরত সদমে। 
  

হায়! যরদ কয় েিমরর জনে আরে রনে বাক হমত পারতাে এেং আোমক সোমটই কো 

েলমত না হত! েস্তুতঃ এ-েে পারে বে িমির জনে আরে জন্মাইরন। আরে স্বভােতই 

কল্পনািেে ও কে বরেেুখ। আদি বোদী হময়ই আরে জমন্মরি এেং স্বেরামজেই আরে 

োে করমত পারর। জাগরতক রেষয়েেূহ আোমক উত্তেক্ত কমর সতামল এেং আোর 

দুঃমখর কারে হময় োমক। রকন্তু িভুর ইিাই পূে ব হমে। 
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সতােরা ভরগনী চারজন আোমক রচরকৃতজ্ঞতাপামি আেদ্ধ কমরি। এ সদমি আোর 

যা রকিু, তার েূমল সতােরা। সতােরা রচরেুখী ও সেৌভাগেিারলনী হও। সযখামনই োরক, 

গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তররক ভালোো েহ েে বদাই সতাোমদর েমন রাখে। োরা জীেন 

স্বমের যারার েত। স্বমের েমযে দ্রষ্টার েত োকাই আোর আকাঙ্ক্ষা। েেে্। েকমলর 

িরত—ভরগনী সজামেিাইমনর িরত আোর শুমভিা। ইরত 

  

  
  

সতাোর রচরমেহিীল ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

১৬৬* 

  

54 W 33rd St., রনউ ইয়র্ক 

১৪ সিে্রুআরী,১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

… জননীর নোয় আপনার েৎপরােমি বর জনে আোর আন্তররক কৃতজ্ঞতা গ্রহে 

করুন। আিা করর জীেমন তদনুযায়ী কাজ করমত পারে। 
  

আরে সয েইগুরলর কো আপনামক রলমখরিলাে, সেগুরল আপনার রেরভন্ন যমে বর 

পুস্তক-েম্বরলত গ্রন্থাগামরর জনে। আর আপনারই যখন সকাোয় োকা হমে-না-হমে 

টেক সনই, তখন ওগুরলর আর এখন িময়াজন সনই। আোর গুরুভাইমদরও িময়াজন 

সনই, কারে তা োঁরা ভারমত ওগুরল সপমত পামরন; আর আোমকও যখন েে বদা ঘুরমত 

হমি, তখন আোর পমক্ষও সেগুরল েে বত্র েময় রনময় যাওয়া েম্ভে নয়। আপনার এই 

দামনর িস্তামের জনে আপনামক েহু যনেোদ। 
  

আপরন আোর ও আোর কামজর জনে ইমতােমযেই যা কমরমিন, সেজনে আপনামক 

আোর কৃতজ্ঞতা িকাি সয রক কমর করে, তা েলমত পারর না। এই েৎেরও রকিু 

োহামযের িস্তামের জনে আোর অেংখে যনেোদ জানমেন। 
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তমে আোর অকপট রেশ্বাে এই সয, এ েৎের আপনার েেুদয় োহাযে রেে িাে বামরর 

গ্রীনএকামরর কাময ব সদওয়া উরচত। ভারত এখন অমপক্ষা কমর েমে োকমত পামর—

িত িতাব্দী যমর সতা অমপক্ষা করমিই। আর হামতর কামি করোর সয কাজটা রময়মি, 

সেটার রদমক েে বদাই আমগ দৃটষ্ট সদওয়া উরচত। 
  

আর এক কো, েনুর েমত—েন্নোেীর পমক্ষ একটা েৎকাময বর জনেও অে ব েংগ্রহ 

করা ভাল নয়। আরে এখন সেি িামে িামে েুমঝরি সয, িাচীন ঋরষরা যা েমল সগমিন, 

তা অরত টেক কোঃ ‘আিা রহ পরেং দুঃখং ধনরািেং পরেং েুখে্’—আিাই পরে 

দুঃখ এেং তোগ করামতই পরে েুখ। এই সয আোর ‘এ করে, ও করে’, এ রকে 

সিমলোনুরষ ভাে রিল, এখন সেগুরলমক েমূ্পে ব ভ্রে েমল সোয হমি। আোর এখন 

ঐ-েকল োেনা তোগ হময় আেমি। ‘েে োেনা তোগ কমর েুখী হও। সকউ সযন 

সতাোর িত্রু ো রেত্র না োমক, তুরে একাকী োে কর। এইরূমপ ভগোমনর নাে 

িচার করমত করমত িত্রুরেমত্র েেদৃটষ্ট হময়, েুখদুঃমখর অতীত হময়, োেনা ঈষ বা 

তোগ কমর সকান িােীমক রহংো না কমর, সকান িােীর সকান িকার অরনষ্ট ো 

উমিমগর কারে না হময়, আেরা পাহামড় পাহামড় গ্রামে গ্রামে ভ্রেে কমর সেড়াে।’ 
  

‘যনী দররদ্র, উচ্চ নীচ, কারও কাি সেমক রকিু োহাযে সচও না—রকিুরই আকাঙ্ক্ষা 

কমরা না। এই সয েে দৃিে এমকর পর এক দৃটষ্টর োেমন সেমক অন্তরহবত হময় যামি, 

সেগুরলমক োরক্ষরূমপ সদখ—সেগুরল েে চমল যাক।’ 
  

হয়মতা এই সদমি আোমক সটমন রনময় আেোর জনে ঐেে ভামোন্মত্ত োেনার 

িময়াজন রিল। এই অরভজ্ঞতা লাভ করোর জনে িভুমক যনেোদ রদচ্ছি। 
  

এখন সেি েুমখ আরি। আরে আর রেঃ লোণ্ডেোগ ব রেমল রকিু চাল িাল ো যে রা োঁরয—

চুপচাপ খাই, তারপর হয়মতা রকিু রলখলাে ো পড়লাে, উপমদিিােী গরীে 

সলাকমদর সকউ সদখা করমত এমল তামদর েমঙ্গ কোোতবা হয়। আর এইভামে সেমক 

সোয হমি, আরে সযন সেি েন্নোেীর েত জীেনযাপন কররি—আমেররকায় এমে 

অেরয এতরদন এ রকে অনুভে করররন। 
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‘যন োকমল দাররমদ্রের ভয়, জ্ঞামন অজ্ঞামনর ভয়, রূমপ োয বমকের ভয়, যমি রনন্দমুকর 

ভয়, অভুেদময় ঈষ বার ভয়, এেন রক সদমহ েৃতুের ভয় আমি। এই জগমতর েেুদয়ই 

ভয়যুক্ত। রতরনই সকেল রনভীক, রযরন েে বস্ব তোগ কমরমিন।’৫৫ 

  

আরে সেরদন রেে করে বমনর েমঙ্গ সদখা করমত রগময়রিলাে—রেে িাে বার ও রেে 

োে বরেও তোয় রিমলন। আযঘণ্টা যমর আোমদর সেি আনমন্দ কাটল। রেে করে বমনর 

ইিা—আগােী ররেোর সেমক তা োঁর োড়ীমত সকান রকে ক্লাে খুরল। আরে আর এখন 

এ-েমের জনে েেস্ত নই। আপনা-আপরন যরদ এমে পমড়, তমে তামত িভুরই 

জয়জয়কার। আর যরদ না আমে, তাহমল িভুর আরও জয়জয়কার। 
  

পুনরায় আোর রচরকৃতজ্ঞতা গ্রহে করুন। 
  

আপনার অনুগত েন্তান 

রেমেকানন্দ 

  

১৬৭* 

  

[ইোমেল েোক্রকণ্ডরলমক রলরখত] 
  

54 West 33rd St., রনউ ইয়র্ক 

২৫ সিে্রুআরী, ১৮৯৫ 

  

রিয় ভরগনী, 

সতাোর অেুখ হময়রিল সজমন আরে দুঃরখত। সতাোমক একটট রচরকৎো৬৫ েমল 

রদচ্ছি, যরদও সতাোর স্বীকৃরত আোর েমনর অময বক েল হরে কমর রনময়মি। তুরে সয 

এর সেমক সেররময় আেমত সপমরি, তা ভালই হময়মি। যার সিষ ভাল, তার েে ভাল। 
  

েইগুরল সেি ভাল অেস্থায় এমে সপৌৌঁমিমি এেং সেগুরলর জনে অমনক যনেোদ। 
  

সতাোর েদা সেহেদ্ধ ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

১৬৮* 
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19 W. 38 St., রনউ ইয়র্ক 

১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

… তোকরেত েোজেংস্কার রনময় োো ঘারেও না, কারে সগাড়ায় আযোচ্ছত্মক েংস্কার 

না হমল সকানিকার েংস্কারই হমত পামর না। … তা োঁর কো িচার কমর যাও, োোচ্ছজক 

কুেংস্কার এেং গলদ েম্বমন্ধ ভালেন্দ রকিু েমলা না। হতাি হময়া না, গুরুর উপর 

রেশ্বাে হাররও না, ভগোমনর উপর রেশ্বাে হাররও না—সহ েৎে, যতক্ষে সতাোর এই 

রতনটট চ্ছজরনষ আমি, রকিুই সতাোর অরনষ্ট করমত পারমে না। আরে রদন রদন েেল 

হময় উেরি। সহ োহেী োলকগে, কাজ কমর যাও। 
  

োিীে বাদ 

রেমেকানন্দ 

  

১৬৯* 

  

আমেররকা 

৬ োচব, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

আরে দীঘ বকাল নীরে োকার দরুন তুরে হয়মতা কত রক ভােি। রকন্তু সহ েৎে! আোর 

রেমিষ রকিু সলখোর রিল না; খেমরর েমযে সেই পুরাতন কো—সকেল কাজ, কাজ, 

কাজ। 
  

তুরে লোণ্ডেোগ ব ও িাঃ সির রনকট সয পত্র রলমখি, তার দুখানাই আরে সদমখরি—

েুন্দর সলখা হময়মি। আরে সয সকানরূমপ এখরন ভারমত রিমর সযমত পারে, তা সতা 

সোয হয় না। এক েুহমূত বর জনেও সভমো না সয, ইয়াচ্ছঙ্করা যে বমক কামজ পররেত 

করোর এতটুকু োত্র সচষ্টা কমর। এ রেষময় সকেল রহন্দরুই—কো ও আচরমের েমযে 

োেঞ্জেে আমি। ইয়াচ্ছঙ্করা টাকা সরাজগামর খুে কৃতকে বা। আরে এখান সেমক চমল 

সগমলই যা রকিু একটু যে বভাে সজমগমি, েেটাই উমড় যামে। েুতরাং চমল যাোর আমগ 
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কামজর রভরত্তটা পাকা কমর সযমত চাই। েে কাজই আযাআরয না কমর েমূ্পে ব করা 

উরচত। 
  

‘—’ আয়ারমক একখানা পত্র রলমখরিলাে; তামত যা রলমখরি, সতােরা সেইেে রেষময় 

রক করি? 

  

রােকৃমষ্ণর নাে িচার করোর জনে সজদ কমরা না। আমগ তা োঁর ভাে িচার কর—

যরদও আরে জারন, জগৎ রচরকালই আমগ োনুষটটমক োমন, তারপর তার ভােটট 

সনয়। রকরি সিমড় রদময়মি; সেি সতা, সে একোর েেরদক সচমখ সচমখ সদখুক, যা খুিী 

তাই িচার করুক না, সকেল সগা োঁড়ারে কমর সযন অপমরর ভামের ওপর আক্রেে না 

কমর। তুরে ওখামন সতাোর রনমজর কু্ষদ্র িচ্ছক্তমত যতটা পার, করোর সচষ্টা কর, 

আরেও এখামন একটু আযটু োোনে কাজ করোর সচষ্টা কররি। রকমে ভাল হমে, তা 

িভুই জামনন। আরে সতাোমক সয েইগুরলর কো রলমখরিলাে, সেগুরল পাটেময় রদমত 

পার? সগাড়ামতই এমকোমর েড় েড় পররকল্পনা খাড়া কমরা না, যীমর যীমর আরম্ভ কর। 

সয োটটমত দা োঁরড়ময় রময়ি, সেটা কত িক্ত, তা েুমঝ অগ্রের হও, ক্রমে ওপমর ওেোর 

সচষ্টা কর। 
  

সহ োহেী োলকগে! কাজ কমর যাও—একরদন না একরদন আেরা আমলা সদখমত 

পােই পাে। 
  

চ্ছজ.চ্ছজ., রকরি, িাক্তার এেং আর আর েীরহৃদয় োন্দ্রাজী যুেকমদর আোর রেমিষ 

ভালোো জানামে। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—যরদ েুরেযা হয়, কতকগুরল কুিােন পাোমে। 
  

পুঃ—যরদ সলামক পিন্দ না কমর, তমে েরেরতর ‘িেুদ্ধ ভারত’ নােটা েদমল আর যা 

খুিী কমর দাও না সকন? 
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েকমলর েমঙ্গ রেমলরেমি িারন্তমত োকমত হমে—লোণ্ডেোমগ বর েমঙ্গ রচটেপত্র 

আদান-িদান কর। এইরূমপ কাজটা যীমর যীমর োড়মত োকুক। সরােনগর একরদমন 

রনরে বত হয়রন। েহীিূমরর েহারাজার সদহতোগ হল; রতরন আোমদর রেমিষ আিার 

স্থল রিমলন। যাই সহাক, িভুই েহান্—রতরনই অপরাপর েেচ্ছক্তমক আোমদর েহৎ 

কাময ব োহাযে করোর জনে পাোমেন। 
  

ইরত— 

রে 

  

১৭০* 

  

54 W. 33rd St., রনউ ইয়র্ক 

২১ োচব, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আরে যোেেময় আপনার কৃপারলরপ সপলাে এেং তামত আপনার এেং রেে োে বরে ও 

রেমেে এিােে্ েম্বমন্ধ খেরাখের সপময় রেমিষ েুখী হলাে। 
  

আপনার েমঙ্গ রেমেে ও রেে সহমলর সদখা হময়মি শুমন খুে েুখী হলাে, রচকামগায় 

আোর সয কয়জন রেরিষ্ট েনু্ধ আমিন, তন্মমযে তা োঁরা অনেতে। 
  

রোোঈ-এর দল আোর রেরুমদ্ধ সয-েকল রনন্দা িচার করমি, তা শুমন আরে আশ্চয ব 

হলাে। রেমেে েুল! আপরন রক সদখমত পামিন না সয, োনুষ সযরূপই চলুক না সকন, 

এেন কতকগুরল সলাক রচরকালই োকমে যারা তার েম্বমন্ধ সঘারতর রেেো রচনা কমর 

িচার করমেই। রচকামগামত সতা আোর রেরুমদ্ধ এরূপ রকিু না রকিু সলমগ োকত। 
  

আোমদর োড়ীটার নীচ তলায় অমে বর রেরনেময় কময়কটট েক্তৃতা সদোর েঙ্কল্প 

কররি। ঐ ঘমর িায় ১০০ সলামকর জায়গা হমে, এমতই খরচা উমে যামে। ভারতেমষ ব 

টাকা পাোোর জনে রেমিষ েেস্ত নই, সেজনে অমপক্ষা করে। 
  

রেে িাে বার রক আপনার েমঙ্গ আমিন? রেমেে রপক রক রচকামগায় আমিন? 

আপনার েমঙ্গ রক সজামেিাইন লমকর সদখা হময়মি? 
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রেে হোেরলন আোর িরত খুে দয়া িকাি করমিন, আোমক যোোযে োহাযে 

করমিন। 
  

আোর গুরুমদে েলমতন, রহন্দ ুখ্রীষ্টান িভৃরত রেরভন্ন নাে—োনুমষ োনুমষ পরস্পর 

ভ্রাতৃভামের রেমিষ িরতেন্ধক হময় দা োঁড়ায়। আমগ আোরদগমক ঐগুরল সভমঙ 

সিলোর সচষ্টা করমত হমে। এগুরল পমরর েঙ্গল করোর িচ্ছক্ত হাররময় সিমলমি, এখন 

সকেল অশুভ িভাে রেস্তার করমি। এগুরলর কুৎরেত কুহমক পমড় আোমদর েমযে 

যা োঁরা সেরা, তা োঁরাও অেুরেৎ েেেহার কমর োমকন। এখন আোরদগমক ঐগুরল 

ভাঙোর জনে কমোর সচষ্টা করমত হমে এেং আেরা এ রেষময় রনশ্চয়ই কৃতকায ব হে। 
  

তাই সতা একটা সকন্দ্র স্থাপন করোর জনে আোর এতটা আগ্রহ। েমঙ্ঘর অমনক 

সদাষ আমি েমন্দহ সনই, রকন্তু তা িাড়া রকিু হোরও সযা সনই। এখামনই ভয়, আপনার 

েমঙ্গ আোর েতমভদ হমে। সেই রেষয়টট এই সয, সকউ েোজমকও েন্তুষ্ট করমে, 

অেচ েড় েড় কাজ করমে—তা হমত পামর না। 
  

রভতর সেমক সযরূপ সিরো আমে, সেভামে কাজ করা উরচত, আর যরদ সেই কাজটা 

টেক টেক এেং ভাল হয়, তমে হয়মতা েমর যাোর িত িত িতাব্দী পমর েোজমক 

রনশ্চয়ই তা োঁর রদমক ঘুমর আেমতই হমে। সদহ-েন-িাে রদময় েে বান্তঃকরমে আোমদর 

কামজ সলমগ সযমত হমে। একটা ভামের জনে যতরদন পয বন্ত না আেরা আর যা রকিু 

েে তোগ করমত িস্তুত হচ্ছি, ততরদন আেরা সকান কামল আমলা সদখমত পাে না। 
  

যা োঁরা োনেজারতর সকানিকার োহাযে করমত চান, তা োঁমদর এ-েকল েুখ-দুঃখ, নাে- 

যি, আর যত িকার স্বাে ব আমি, সেগুরল একটা সপা োঁটলা সেোঁময েেুমদ্র সিমল রদমত 

হমে এেং ভগোমনর কামি আেমত হমে। েকল আচায বই এই কো েমল সগমিন ও 

কমর সগমিন। 
  

আরে গত িরনোর রেে করে বমনর কামি রগময়রিলাে, আর তা োঁমক েমল এমেরি সয, আর 

ওখামন ক্লাে করমত সযমত পারে না। জগমতর ইরতহামে রক কখনও এরূপ সদখা সগমি 

সয, যনীমদর িারা সকান েড় কাজ হময়মি? হৃদয় ও েচ্ছস্তে িারাই রচরকাল যা রকিু 

েড় কাজ হময়মি—টাকার িারা নয়। আোর ভাে ও জীেন েেই উৎেগ ব কমররি; 
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ভগোন্ আোর েহায়, আর কারও োহাযে চাই না। ইহাই রেচ্ছদ্ধর একোত্র রহেে—এ 

রেষময় রনশ্চয়ই আপরন আোর েমঙ্গ একেত। 
  

আপনারই রচরকৃতজ্ঞ ও সেমহর েন্তান 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—রেে িাে বার ও রেমেে এিােে্্সক আোর ভালোো জানামেন। 
  

রে 

  

১৭১* 

  

[ইোমেল েোক্্রকণ্ডরলমক রলরখত] 
  

54 W. 33 St. N.Y. 

২৭ োচব, ১৮৯৫ 

  

রিয় ভরগনী, 

সতাোর রচটেখানা সপময় এত আনন্দ হময়মি সয, তা িকাি করা যায় না। আরেও 

অনায়ামে রচটেখানা আগামগাড়া পড়মত সপমররি। অেমিমষ কেলারঙ োওররময় সেই 

রমঙর একটা জাো সপময়রি, রকন্তু গরমের রদমন েেেহামরর উপমযাগী সকান জাো এ-

পয বন্ত পাইরন। যরদ পাও, আোমক অনুগ্রহ কমর জারনও। এখামন রনউ ইয়মকব ধতরী 

কমর সনে। সতাোর সেই অদ্ভুত রিয়ারেে ব এরভরনউ-এর অমযাগে দচ্ছজব োযু-েন্নোেীর 

জাোও িস্তুত করমত জামন না। 
  

ভরগনী লক্ এক লম্বা রচটে রলমখমি এেং হয়মতা উত্তমরর সদরী সদমখ আশ্চয ব হময়মি। 

উৎোমহ সে অরভভূত হময় যায়; তাই আরে অমপক্ষা কররি এেং রক রলখে, জারন না। 

অনুগ্রহ কমর তামক েলমে—এই েুহমূত ব সকান স্থান রনয বারে করা আোর পমক্ষ েম্ভে 

নয়। রেমেে পীক েদািয়া েহীয়েী ও অতেন্ত যে বিীলা হমলও ধেষরয়ক েোপামর 

আোর েতই েুচ্ছদ্ধোন, তমে আরে রদনরদন েুচ্ছদ্ধোন হচ্ছি। ওয়ারিংটমন রেমেে 

পীমকর জানা সক একজন তামক গ্রীষ্মাোমের জনে একটট জায়গা সদওয়ার িস্তাে 

কমরমিন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 126 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সক জামন, সে িতাররত হমে রকনা? িতারোর এ এক অদ্ভুত সদি; অমনের ওপর 

েুরেযা সনওয়ার সকান-না-সকান গুপ্ত অরভেরন্ধ আমি িতকরা রনরানব্বই জমনর। যরদ 

সকউ েুহমূত বর জনে সকেল একটু সচাখ েন্ধ কমর, তমেই তার েে বনাি! ভরগনী 

সজামেিাইন অরিিে বা। রেমেে পীক োদারেময ভাল েরহলা। এখানকার সলামকরা 

আোর েমঙ্গ এেন েেেহার করমি সয, রকিু করোর আমগ কময়ক ঘণ্টা আোমক 

চারররদমক তাকামত হয়। েেই টেক হময় যামে। ভরগনী সজামেিাইনমক একটু ধযয ব 

যরমত েমলা। একজন েৃদ্ধার েংোর চালানর সচময় িরতরদন রকণ্ডারগামটবন সতাোর 

রনশ্চই আরও ভাল লাগমি। রেমেে েুলমক সদমখি; তা োঁমক এত রনরীহ ও িান্ত সদমখ 

তুরে রনশ্চয়ই রেচ্ছস্মত হময়ি। রেমেে এিােমের েমঙ্গ োমঝ োমঝ সতাোর সদখা হয় 

রক? তার উপমদমি রেমেে েুল খুে উপকৃত হময়মি। আরেও রকিু উপমদি গ্রহে 

কমররিলাে, রকন্তু সকান কামজ লাগল না; রেমেে এিােে্ সযেন চাইমি, তামত 

োেমনর ক্রেেয বোন সোঝা সনায়ান যায় না। হা োঁটোর েেয় যরদ োেমন ঝুোঁ কোর সচষ্টা 

করর, তাহমল ভারমকন্দ্র পাকস্থলীর উপররভামগ আমে; কামজই পুমরাভামগ রিগোচ্ছজ 

সখময় চরল। 
  

সক্রারপরত সকউ আেমি না, ‘কময়ক-েহস্র’পরতও নয়! দুঃরখত, খুে দুঃরখত!!! রক 

করমত পারর—যোোযে সচষ্টা কররি। আোর ক্লােগুরল সয েরহলামতই ভরতব। … সেি, 

ধযয ব যর। আরে সচাখ সেমল রাখে, কখনও েুমযাগ হারাে না। তুরে যরদ কামকও না 

পাও, অন্ততঃ আোর কুোঁ মড়রের জনে তা নয়, সজমনা। 
  

সেই পুরাতন পমেই জীেন চমলমি। ক্রোগত েক্তৃতা ও যে বিেঙ্গ কমর অমনক েেয় 

রেরচ্ছক্ত আমে, রদমনর পর রদন চুপ কমর োকমত ইিা হয়। 
  

সতাোর স্বে শুভ সহাক, কারে েুখী হোর এটাই একোত্র পে। 
  

েতত সতাোর সেমহর ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

১৭২* 

  

আমেররকা 

৪ এরিল, ১৮৯৫ 
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রিয় আলারেঙ্গা, 

এইোত্র সতাোর পত্র সপলাে। সকান েেচ্ছক্ত আোর অরনষ্ট করোর সচষ্টা করমল তুরে 

তামত ভয় সপও না। যতরদন িভু আোমক রক্ষা করমেন, ততরদন আরে অপরামজয়। 

আমেররকা েম্বমন্ধ সতাোর যারো েড় অস্পষ্ট। রেমেে সহল িাড়া সগা োঁড়া খ্রীষ্টানমদর 

েমঙ্গ আোর সকান েম্বন্ধ সনই। তমে এখামন উদারভাে এেং রচন্তাও যমেষ্ট আমি। রেঃ 

লাণ্ড ো ঐ যা োঁমজর সগা োঁড়ারা পালপাে বমে রনমজর খরচায় এমে লারিময় ঝা োঁরপময় সনমচ 

কুোঁ মদ রিমর যায়। এ একটা িকাণ্ড সদি, অরযকাংি সলাকই যমে বর যার যামর না। 

িতকরা ৯৯.৯ জন সলাক ঐ যরমনর। এমদমি খ্রীষ্টযে ব দা োঁরড়ময় আমি শুযু একটা 

জাতীয়তামোযমক অেলম্বন কমর, তা িাড়া আর রকিু নয়। 
  

রিয় েৎে! োহে হাররও না। আরে আয়ারমক একখারন পত্র রলমখরিলাে, সতাোমদর 

পমত্র তার সকান উমেখ না সদমখ েমন হয়, সতােরা তার েম্বমন্ধ রকিুই জান না; আর 

আরে সতাোমদর রনকট সয কতকগুরল েই সচময়রিলাে, সে েম্বমন্ধও তুরে রকিু 

সলখরন। যরদ েে েম্প্রদাময়র ভাষেেহ সেদান্তেূত্র আোয় পাোমত পার সতা ভাল হয়। 

েম্ভেতঃ োোন্না সতাোয় এ রেষময় োহাযে করমত পামর। আোর জনে একটুও ভয় 

সপও না। রতরন আোর হাত যমর রময়মিন। ভারমত রিমর রগময় রক হমে? ভারত সতা 

আোর ভােরারি-রেস্তামরর োহাযে করমত পারমে না। এই সদি আোর ভামে খুে 

আকৃষ্ট হমি। আরে যখন আমদি পাে, তখন রিমর যাে। ইমতােমযে সতােরা েকমল 

ধযময বর েমঙ্গ যীমর যীমর কাজ কমর যাও। যরদ সকউ আোয় আক্রেে কমর কো েমল, 

তাহমল তার অচ্ছস্তত্ব পয বন্ত ভুমল যাও। যরদ সকউ ভালেন্দ েমল, পার সতা তামক 

েেচ্ছক্তগতভামে যনেোদ রদও, আর কাজ কমর যাও। আোর ভাে হমি, সতােরা এেন 

একটা রিক্ষালয় স্থাপন কর, সযখামন িাত্রগেমক ভাষেেমেত সেদমেদান্ত েে পড়ান 

সযমত পামর। উপরস্থত এইভামে কাজ কমর যাও। তাহমলই সোয হয়, এক্ষমে 

োন্দ্রাজীমদর কামি খুে সেিী েহানুভূরত পামে। এইটট সজমন সরমখা সয, যখনই তুরে 

োহে হারাও, তখনই তুরে শুযু রনমজর অরনষ্ট করি তা নয়, কামজরও ক্ষরত করি। 

অেীে রেশ্বাে ও ধযয বই েিলতালামভর একোত্র উপায়। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 
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পুঃ—চ্ছজ. চ্ছজ., িাক্তার, রকরি, োলাজী এেং আর েোইমক আনন্দ করমত েমলা—

তারা সযন কারও োমজ কো শুমন েনমক চিল না কমর। সতােরা েকমল রনমজমদর 

আদি ব যমর োক, আর অনে রকিুর িরত সখয়াল কমরা না—েমতের জয় হমেই হমে। 

েমে বাপরর, তুরে সযন অপরমক চালামত ো তামদর িােন করমত, অেো ইয়াচ্ছঙ্করা 

সযেন েমল অপমরর উপর ‘boss’ (োতব্বরর) করমত সযও না; েকমলর দাে হও। 
  

—রে 

  

১৭৩* 

  

[রেঃ োচ্ছন্সে সলমগটমক রলরখত] 
  

১০ এরিল, ১৮৯৫ 

  

রিয় েনু্ধ, 

আজ িামত সতাোর সিষ রচটেখানা এেং রাোনুজাচাময বর ভামষের িেে ভাগ সপলাে। 

কময়করদন আমগ সতাোর আর একখানা পত্র সপময়রিলাে। েরে আয়ামরর কাি 

সেমকও একখানা পত্র সপময়রি। 
  

আপনার (ররজরল) পেীগৃমহ েহৃদয় আেন্ত্রমের জনে কৃতজ্ঞতা িকাি করা অেম্ভে। 

আরে এখন একটু ভুমলর েমযে জরড়ময় পমড়রি এেং সদখরি আগােীকাল আোর 

পমক্ষ যাওয়া অেম্ভে। আগােীকাল (40 W. 9th Street-এ) রেে এণ্্ডরুজ-এর গৃমহ 

আোর একটা ক্লাে আমি। রেে েোকলাউি আোমক েমলরিমলন সয, ঐ ক্লােটা 

স্থরগত রাখা েম্ভে, সেজনে আরে কাল োনমন্দ আপনামদর েমঙ্গ সযাগ সদোর কো 

সভমেরিলাে। রকন্তু এখন সদখরি সয, রেে েোকলাউি ভুল কমরমিন। রেে এণ্্ডরুজ 

আোমক েমল রগময়মিন সয, সকান উপাময় কাল রতরন ক্লাে েন্ধ করমত পামরন না ো 

িায় ৫০/৬০ জন েভেমক রেজ্ঞরপ্তও রদমত পামরন না। 
  

এই অেস্থায় আরে আোর অক্ষেতার জনে আন্তররকভামে দুঃরখত এেং আিা করর 

রেে েোকলাউি ও রেমেে স্টাচ্ছজবে (Mrs. Sturgis) েুঝমেন সয, আোর অরনিা নয়, 

এই অরনোয ব পরররস্থরতই আপনার েহৃদয় আেন্ত্রে গ্রহে না করার পমে অন্তরায় হময় 

দা োঁরড়ময়মি। 
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আগােী পরশু অেো এ েপ্তামহ আপনার েুরেযােত সয-সকান রদন সযমত পারমল খুে 

আনচ্ছন্দত হে। 
  

আপনার রচররেশ্বে্ত 

রেমেকানন্দ 

  

১৭৪ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

১১ এরিল, ১৮৯৫ 

  

কলোেেমরষু, 

… তুরে রলরখয়াি সয সতাোর অেুখ আমরাগে হইয়ামি, রকন্তু সতাোমক এখন হইমত 

অরত োেযান হইমত হইমে। রপরত্ত পড়া ো অস্বাস্থেকর আহার ো পুরতগন্ধেয় স্থামন 

োে কররমল পুনশ্চ সরামগ ভুরগোর েম্ভােনা এেং েোমলররয়ার হাত হইমত ো োঁচা দুের। 

িেেতঃ একটা সিাটখাট োগান ো োটী ভাড়া লওয়া উরচত, ৩০।৪০ টাকার েমযে 

হইমত পাররমে। রিতীয়তঃ খাোর এেং রান্নার জল সযন রিিার করা হয়। ো োঁমির 

রিিার েড় রকে হইমলই যমেষ্ট। জমলমতই যত সরাগ—পররোর অপররোর নমহ, 

সরাগেীজপূে ব, তাই সরামগর কারে। জল উত্তপ্ত কমর রিিার করা হউক। েকলমক 

স্বামস্থের রদমক িেে নজর রদমত হইমে। একজন রা োঁযুনী, একটা চাকর, পররোর 

রেিানা, েেময় খাওয়া—এ-েকল অতোেিেক। সয িকার েলরি েেস্তই সযন করা হয়, 

ইহামত অনেো না হয়। … টাকাকরড় খরমচর েেস্ত ভার রাখাল সযন লয়, অনে সকহ 

তাহামত উচ্চোচে না কমর। রনরঞ্জন, ঘরিার, রেিানা, রিিার যামত দস্তুরেত টেক 

োি োমক, তাহার ভার লইমে। … েেস্ত কাময বর েিলতা সতাোমদর পরস্পমরর 

ভালোোর উপর রনভবর কররমতমি। সিষ, ঈষ বা, অহরেকােুচ্ছদ্ধ যতরদন োরকমে, 

ততরদন সকান কলোে নাই। … কালীর Pamphlet (পুচ্ছস্তকা) খুে উত্তে হময়মি, তামত 

সকান অরতিেঙ্গ নাই। 
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ঐ সয কামন কামন গুমজাগুচ্ছজ করা—তাহা েহাপাপ েমল জানমে; ঐটা ভায়া, 

এমকোমর তোগ রদও [কররও]। েমন অমনক চ্ছজরনষ আমে, তা িুমট েলমত সগমলই 

ক্রমে রতল সেমক তাল হময় দা োঁড়ায়। রগমল সিলমলই িুররময় যায়। 
  

েমহাৎেে খুে যুেযামের েরহত হময় সগমি, ভাল কো। আেমি োমর এক লাখ সলাক 

যামত হয়, তারই সচষ্টা করমত হমে ধেরক। োষ্টার েহািয় িভৃরত ও সতােরা এককাট্টা 

হময় একটা কাগজ যামত োর করমত পার, তার সচষ্টা সদখ রদরক। … অনন্ত ধযয ব, অনন্ত 

উমদোগ যাহার েহায়, সে-ই কাময ব রেচ্ছদ্ধ হমে। পড়াশুনাটা রেমিষ করা চাই, েুঝমল 

িিী? সেলা েুখুে-িুখুে জমড়া কররেরন োপু। দুমটা চারমট োনুমষর েত—এককাট্টা 

কর সদরখ। একটা রেউও সয শুনমত পাইরন। সতােরা েমহাৎেমে সতা লুরচেমন্দি 

ো োঁটমল, আর কতকগুমলা রনেে বার দল গান করমল, … সতােরা কী spiritual food 

(আযোচ্ছত্মক সখারাক) রদমল, তা সতা শুনলাে না? সতামদর সয পুরামনা ভাে nil 

admirari—সকউ রকিুই জামন না ভাে— যতরদন না দূর হমে, ততরদন সতারা রকিুই 

করমত পাররেরন, ততরদন সতামদর োহে হমে না। Bullies are always cowards. 

(যারা সলাকমক তজবন কমর সেড়ায়, তারা রচরকাল কাপুরুষ)। 
  

েকলমক sympathy-র (েহানুভূরতর) েরহত গ্রহে কররমে, রােকৃষ্ণ পরেহংে োনুক 

ো নাই োনুক। েৃো তকব করমত এমল ভদ্রতার েরহত রনমজ রনরস্ত হমে। োষ্টার েহািয় 

কতরদন েুমখ সোজলা রদময় োকমেন? সোজলামতই সয জন্ম সগল সদখরি! েকল 

েমতর সলামকর েরহত েহানুভূরত িকাি কররমে। এই েকল েহৎ গুে যখন সতাোমদর 

েমযে আেমে, তখন সতােরা েহামতমজ কাজ করমত পারমে, অনেো ‘জয় গুরু-িুরু’ 

রকিুই চলমে না। যাহা হউক, এোরকার েমহাৎেে অরত উত্তেই হইয়ামি, তাহামত 

আর েমন্দহ নাই এেং তার জনে সতােরা রেমিষ িিংোর উপযুক্ত। রকন্তু you must 

push forward. Do you see? (সতাোমদর এরগময় পড়মত হমে, েুঝমল রকনা?) িরৎ 

রক করমি? ‘আরে রক জারন!আরে রক জারন!’—ওরকে েুচ্ছদ্ধমত রতন কামলও রকিু 

জানমত পারমে না। োকুরদাদার কো—িা োঁকচুন্নীর নারক েুর ভাল েমট, রকন্তু রকিু 

উোঁচুদমরর চাই, that will appeal to the intellect of the learned (যা সলখাপড়াজানা 

সলামকরা পমড় আনন্দ পামে)। খারল সখালোজান হাঙ্গাোর কী কাজ? Not only this 

েমহাৎেে will be his memorial, but the central union of an intense propaganda 

of his doctrines.৫৭ সতামক রক েলে? সতারা এখনও োলক। েে যীমর যীমর হমে। 
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তমে েেময় েেময় I fret and stamp like a leashed hound.৫৮ Onward and 

forward (এরগময় পড়, এরগময় যাও)—আোর পুরামনা েুরল। এখন এই পয বন্ত। আরে 

আরি ভাল। সদমি তাড়াতারড় সযময় িল নাই। সতারা উমে পমড় সলমগ যা রদরক—

োোে োহাদুর! ইরত 

  

নমরন্্দর 
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পত্রাবলী ১৭৫-১৮৪ 

১৭৫* 

  

54 W. 33rd St., রনউ ইয়র্ক 

১১ এরিল, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আপনার পত্র সপলাে—ঐ েমঙ্গ েরনঅিবার ও ‘িান্সচ্ছক্রে’৫৯ কাগজটাও সপলাে। 

আজ েোমঙ্ক যাে—িলারগুরল ভাটঙময় পাউণ্ড কমর আনমত। কাল রেঃ সলমগমটর 

কামি চমল যাচ্ছি কময়করদন পেীমত োে করোর জনে। আিা করর, একটু রেশুদ্ধ 

োয়ুমেেমন ভালই হমে। 
  

এ োড়ী এখনই সিমড় সদোর কল্পনা তোগ কমররি, কারে তামত অতেন্ত সেিী খরচা 

পড়মে। অরযকন্তু এখনই েদলান যুচ্ছক্তযুক্ত নমহ; আরে যীমর যীমর সেটট করোর সচষ্টা 

কররি। 
  

রেে হোেরলন আোয় যমেষ্ট োহাযে করমিন—আরে সেজনে তা োঁর রনকট রেমিষ 

কৃতজ্ঞ। রতরন আোর িরত েড়ই েদয় েেেহার করমিন—আিা করর, তা োঁর ভামের 

ঘমরও চুরর নাই। রতরন আোমক ‘টেক টেক সলাকমদর’ েমঙ্গ আলাপ কররময় রদমত 

চান—আোর ভয় হয়, পূমে ব সযেন একোর সিখান হময়রিল, ‘রনমজমক োেমল সরমখা, 

যার তার েমঙ্গ রেমিা না’—এ েোপার তারই রিতীয় েংস্করে। িভু যা োঁমদর পাোন, 

তা োঁরাই খা োঁটট সলাক; আোর োরা জীেমনর অরভজ্ঞতায় এই কোই সতা আরে েুমঝরি। 

তা োঁরাই যোে ব োহাযে করমত পামরন, আর তা োঁরাই আোমক োহাযে করমেন। আর 

অেরিষ্ট সলাকমদর েম্বমন্ধ েক্তেে এই, িভু তামদর েকমলরই কলোে করুন, আর 

তামদর হাত সেমক আোয় রক্ষা করুন। 
  

আোর েনু্ধরা েোই সভমেরিমলন, একলা একলা দররদ্রপেীমত এভামে োকমল এেং 

িচার করমল রকিুই হমে না, আর সকান ভদ্রেরহলা কখনই সেখামন আেমেন না। 

রেমিষতঃ রেে হোেরলন েমন কমররিমলন, রতরন রকম্বা তা োঁর েমত যারা ‘টেক টেক 
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সলাক’, তারা সয দররমদ্রারচত কুটীমর রনজবনোেী একজন সলামকর কামি এমে তার 

উপমদি শুনমে, তা হমতই পামর না। রকন্তু রতরন যাই েমন করুন, যোে ব ‘টেক টেক 

সলাক’ ঐ স্থামন রদনরাত আেমত লাগল, রতরনও আেমত লাগমলন। সহ িমভা, োনুমষর 

পমক্ষ সতাোর ও সতাোর দয়ার উপর রেশ্বাে-স্থাপন—রক কটেন েোপার!! রিে, রিে! 

ো, সতাোয় চ্ছজজ্ঞাো করর, টেক টেক সলাকই ো সকাোয়, আর সেটেক ো েন্দ সলাকই 

ো সকাোয়? েেই সয রতরন!! রহংস্র েোমঘ্রর েমযেও রতরন, েৃগরিশুর সভতরও রতরন; 

পাপীর সভতরও রতরন, পুেোত্মার সভতরও রতরন—েেই সয রতরন!! েে বিকামর আরে 

তা োঁর িরোগত, োরা জীেন তা োঁর সকামল আশ্রয় রদময় এখন রক রতরন আোয় পররতোগ 

করমেন? ভগোমনর কৃপাদৃটষ্ট যরদ না োমক, তমে েেুমদ্র এক সিা োঁটা জলও োমক না, 

গভীর জঙ্গমল একটা সিাট িালও পাওয়া যায় না, আর কুমেমরর ভাণ্ডামর একেুমো 

অন্ন সেমল না; আর তা োঁর ইিা হমল েরুভূরেমত ঝরো েময় যায়, এেং রভকু্ষমকরও 

েকল অভাে ঘুমচ যায়। একটট চড়ুই পাখী সকাোয় উমড় পড়মি—তাও রতরন সদখমত 

পান।৬০ ো, এগুরল রক সকেল কোর কো—না অক্ষমর অক্ষমর েতে ঘটনা? 

  

এই ‘টেক টেক সলাকমদর’ কো এখন োক। সহ আোর রিে, তুরেই আোর ভাল, তুরেই 

আোর েন্দ। িমভা, োলেকাল সেমকই আরে সতাোর চরসে িরে রনময়রি। গ্রীষ্মিযান 

সদমি ো রহোনীেচ্ছণ্ডত সেরুিমদমি, পে বতচূড়ায় ো েহােেুমদ্রর অতল তমল—

সযখামনই যাই, তুরে আোর েমঙ্গ েমঙ্গ োকমে। তুরেই আোর গরত, আোর রনয়ন্তা, 

আোর িরে, আোর েখা, আোর গুরু, আোর ঈশ্বর, তুরেই আোর স্বরূপ। তুরে 

কখনই আোয় তোগ করমে না—কখনই না, এ আরে টেক জারন। সহ আোর ঈশ্বর, 

আরে কখনও কখনও একলা িেল োযারেমঘ্নর েমঙ্গ যুদ্ধ করমত করমত দুে বল হময় 

পরড়, তখন োনুমষর োহামযের কো ভারে। রচররদমনর জনে ওেে দুে বলতা সেমক 

আোয় রক্ষা কর, সযন আরে সতাো িাড়া আর কারও কামি কখনও োহাযে িাে বনা 

না করর। যরদ সকউ সকান ভাল সলামকর ওপর রেশ্বাে স্থাপন কমর, সে কখনও তামক 

তোগ কমর না ো তার িরত রেশ্বােঘাতকতা কমর না। িভু, তুরে েকল ভালর 

েৃটষ্টকতবা—তুরে রক আোয় তোগ করমে? তুরে সতা জান, োরা জীেন আরে সতাোর—

সকেল সতাোরই দাে। তুরে রক আোয় তোগ করমে—যামত অপমর আোয় েরকময় 

যামে ো আরে েমন্দর রদমক েমল পড়ে? 

  

ো, রতরন কখনই আোয় তোগ করমেন না, এ রেষময় আরে রনচ্ছশ্চত। 
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আপনার রচর আজ্ঞােহ েন্তান 

রেমেকানন্দ 

  

১৭৬* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

54 W 33rd St., রনউ ইয়র্ক 

২৪ এরিল, ১৮৯৫ 

… জননীর নোয় আপনার েৎপরােমি বর জনে আোর আন্তররক কৃতজ্ঞতা গ্রহে 

করুন। আিা করর জীেমন তদনুযায়ী কাজ করমত পারে।… সয রহেেেয় রচন্তারারি 

েম্প্ররত পাশ্চাতে জগমত অকস্মাৎ আরেভূবত হইয়ামি, তাহার েূমল যরদও রকিু েতে 

আমি, তোরপ আরে েেেক অেগত আরি, ইহামদর অরযকাংিই োমজ ও 

কাণ্ডজ্ঞানহীন েতলমে পররপূে ব। আর এইজনেই ভারমত রকম্বা অনে সকাোও যমে বর 

এই রদকটার েমঙ্গ আরে সকান েম্বন্ধ রারখ নাই এেং রহেেোদী েম্প্রদায়গুরলও আোর 

িরত রেমিষ অনুকূল নমহ। 
  

িামচে রকম্বা পাশ্চামতে—েে বত্র একোত্র অনিতদি বনই সয োনেজারতমক ‘ভূতপূজা’ 

এেং ঐ জাতীয় কুেংস্কার হইমত েুক্ত কররমত পামর এেং সকেল উহাই সয োনেমক 

তাহার স্ব স্ব ভামে িরতটষ্ঠত কররয়া িচ্ছক্তোন্ কররয়া তুরলমত েেে ব, সে রেষময় আরে 

আপনার েরহত েমূ্পে ব একেত। পাশ্চাতে সদমিরই নোয় ো তদমপক্ষা অরযক 

ভারমতর রনমজরও এই অনিতোমদর িময়াজন আমি। অেচ কাজটট অতেন্ত দুরূহ; 

কারে িেেতঃ আোরদগমক েকমলর েমন রুরচ েৃটষ্ট কররমত হইমে, তারপর চাই 

রিক্ষা; েে বমিমষ েেগ্র সেৌযটট রনে বাে কররোর জনে অগ্রের হইমত হইমে। 
  

চাই পূে ব েরলতা, পরেত্রতা, রেরাট েুচ্ছদ্ধ এেং েে বজয়ী ইিািচ্ছক্ত। এই েকল গুেেম্পন্ন 

েুটষ্টমেয় সলাক যরদ কামজ লামগ, তমে দুরনয়া ওলটপালট হইয়া যায়। গত েৎের 

এমদমি আরে যমেষ্ট েক্তৃতা রদয়ারিলাে, োহোও অমনক পাইয়ারিলাে; রকন্তু পমর 

সদরখলাে, সে-েে কাজ সযন আরে রনিক রনমজর জনেই কররয়ারি। চররত্রগেমনর 

জনে যীর ও অরেচরলত যত্ন, এেং েমতোপলরির জনে তীব্র িমচষ্টাই সকেল 

োনেজারতর ভরেষেৎ জীেমনর উপর িভাে রেস্তার কররমত পামর। তাই এ েৎের 
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আরে সেই ভামেই আোর কায বিোলী রনয়রেত কররে, রস্থর কররয়ারি। কময়কজন োিা 

োিা স্ত্রী-পুরুষমক অনিত- সেদামন্তর উপলরি েম্বমন্ধ হামত-কলমে রিক্ষা রদমত সচষ্টা 

কররে—কতদূর েিল হইে, জারন না। সকহ যরদ শুযু রনমজর েম্প্রদায় ো সদমির 

জনে না খাটটয়া েেগ্র োনেজারতর কলোমে ব্রতী হইমত চায়, তমে পাশ্চাতে সদিই 

তাহার উপযুক্ত সক্ষত্র। 
  

পচ্ছত্রকা োরহর করা রেষময় আরে আপনার েরহত েমূ্পে ব একেত, রকন্তু এ-েে কররোর 

েত েেেোেুচ্ছদ্ধ আোর এমকোমর নাই; আরে রিক্ষাদান ও যে বিচার কররমত পারর, 

েমযে েমযে রকিু রলরখমত পারর। েমতের উপর আোর গভীর রেশ্বাে। িভুই আোমক 

োহাযে কররমেন এেং রতরনই িময়াজনেত কেীও পাোইমেন, আরে সযন 

কায়েমনাোমকে পরেত্র, রনঃস্বাে ব এেং অকপট হইমত পারর। 
  

‘েতেমেে জয়মত নানতৃে্। েমতেন পন্থা রেতমতা সদেযানঃ॥’ েৃহত্তর জগমতর 

কলোোে ব রনমজর কু্ষদ্র স্বাে ব সয রেেজবন রদমত পামর, েেগ্র জগৎ তাহার আপনার 

হইয়া যায়। … আোর ইংলমণ্ড যাওয়া এখনও অরনচ্ছশ্চত। সেখামন আোর পরররচত 

সকহই নাই; অেচ এখামন রকিু রকিু কাজ হইমতমি। িভুই যোেেময় আোমক পে 

সদখাইমেন। 
  

১৭৭* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

19 W. 38th Street, রনউ ইয়র্ক 

  

রিয় েনু্ধ, 

আপনার সিষ পত্র আরে যোেেময় পাইয়ারি। এই অগষ্ট োমের সিষভামগ ইওমরামপ 

যাইোর একটা েেেস্থা পূমে বই হইয়ারিল েরলয়া আপনার আেন্ত্রে ভগোমনর আহ্বান 

েরলয়া েমন করর। 
  

‘েতেমেে জয়মত নানতৃে্।’ রেেোর রকচ্ছিৎ িমলপ োরকমল েতেিচার েহজ হয় 

েরলয়া যা োঁহারা েমন কমরন, তা োঁহারা ভ্রান্ত। কামল তা োঁহারা েুচ্ছঝমত পামরন সয, রেষ—এক 
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সিা োঁটা রেরশ্রত হইমলও েেস্ত খাদে দূরষত কররয়া সিমল। সয পরেত্র ও োহেী, সে-ই 

জগমত েে কাজ কররমত পামর। 
  

িভু আপনামক েে বদা োয়ামোহ হইমত রক্ষা করুন। আরে আপনার েরহত কাজ 

কররমত েে বদাই িস্তুত আরি। যরদ আেরা রনমজরা খা োঁটট োরক, তমে িভুও 

আোরদগমক িত িত েনু্ধ সিরে কররমেন। ‘আনত্মে হোত্মমনা েনু্ধঃ …।’ 
  

রচরকালই ইওমরাপ হইমত োোচ্ছজক এেং এরিয়া হইমত আযোচ্ছত্মক িচ্ছক্তর উদ্ভে 

হইয়ামি এেং এই দুই িচ্ছক্তর রেরভন্ন িকার েংরেশ্রমেই জগমতর ইরতহাে গরড়য়া 

উটেয়ামি। োনেজারতর ইরতহামের একটট নূতন পৃষ্ঠা যীমর যীমর উমন্মারচত হইমতমি 

এেং েে বত্র তাহারই রচহ্ন সদখা যাইমতমি। িত িত নূতন পররকল্পনার উদ্ভে ও রেলয় 

হইমে, রকন্তু একোত্র সযাগেতমেরই িরতষ্ঠা েুরনচ্ছশ্চত—েতে ও রিে অমপক্ষা 

সযাগেতে আর রক হইমত পামর? 

  

ভেদীয় 

রেমেকানন্দ 

  

১৭৮* 

  

54 W. 33rd Street, রনউ ইয়র্ক 

২৫ এরিল, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

গত পরশু রেে িাে বামরর একখারন হৃদেতাপূে ব পত্র সপলাে—তার েমঙ্গ োে বার হাউমে 

িদত্ত েক্তৃতাগুরলর জনে একিত িলামরর একখারন সচকও এল। আগােী িরনোর 

রতরন রনউ ইয়মকব আেমিন। অেিে আরে রেে িাে বারমক তা োঁর েক্তৃতার রেজ্ঞাপমন 

আোর নাে রদমত োনা করে। েতবোমন গ্রীনএকামর সযমত পাররি না, 

েহস্রিীমপাদোমন (Thousand Island Park) যাোর েমন্দােস্ত কমররি—ঐ স্থান 

সযখামনই সহাক। সেখামন আোর জননকা িাত্রী রেে িাচামরর এক কুটীর আমি। 

আেরা কময়কজন সেখামন রনজবন োে কমর রেশ্রাে ও িারন্তমত কাটাে, েমন কমররি। 

আোর ক্লামে যা োঁরা আমেন, তা োঁমদর েসযে কময়কজনমক ‘সযাগী’ করমত চাই। 

গ্রীনএকামরর েত কে বচিল হাট এ কামজর েমূ্পে ব অনুপযুক্ত। অপর জায়গাটট 
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আোর সলাকালয় সেমক েমূ্পে ব দূমর েমল যারা শুযু েজা চায়, তারা সকউ সেখামন 

সযমত োহে করমে না। 
  

জ্ঞানমযামগর ক্লামে যা োঁরা আেমতন, তা োঁমদর ১৩০ জমনর নাে রেে হোেরলন টুমক 

সরমখরিমলন—এমত আরে খুে খুিী আরি। আরও ৫০ জন েুযোমর সযাগ-ক্লামে 

আেমতন—আর সোেোমরর ক্লামে আরও ৫০ জন। রেঃ লোণ্ডেোগ ব েে নােগুরল 

রলমখ সরমখরিমলন—আর নাে সলখা োক ো নাই োক, এোঁরা েকমলই আেমেন। রেঃ 

লোণ্ডেোগ ব আোর েংস্রে সিমড় রদময়মিন, রকন্তু নােগুরল েে এখামন আোর কামি 

সিমল সগমিন। তারা েকমলই আেমে—আর তারা যরদ না আমে সতা অপমর আেমে। 

এইরূমপই চলমে— িভু, সতাোরই েরহো!!! 
  

নাে টুমক রাখা এেং রেজ্ঞাপন সদওয়া একটা েস্ত কাজ েমন্দহ সনই; আোর জনে এই 

কাজ কমরমিন েমল তা োঁমদর উভময়র কামি আরে রেমিষ কৃতজ্ঞ। রকন্তু আরে সেি 

েুঝমত সপমররি সয, অপমরর ওপর রনভবর করা আোর রনমজরই আলেে, েুতরাং উহা 

অযে ব—আর আলেে সেমক েে বদা অরনষ্টই হময় োমক। েুতরাং এখন সেমক ঐ-েে 

কাজ আরেই কররি এেং পমরও রনমজই েে করে। তামত আর ভরেষেমত কারও সকান 

উমিমগর কারে োকমে না। 
  

যাই সহাক, আরে রেে হোেরলমনর ‘টেক টেক সলাকমদর’ েমযে যামক সহাক রনমত 

পারমল ভারর েুখী হে; রকন্তু আোর দুরদৃষ্টক্রমে সতেন একজনও সতা এখনও এল 

না। আচাময বর রচরন্তন কতবেে হমি অতেন্ত ‘সেটেক’ সলাকমদর রভতর সেমক ‘টেক টেক 

সলাক’ ধতরী কমর সনওয়া। 
  

সোদ্দা কোটা এই, রেে হোেরলন নামে েম্ভ্রান্ত েরহলাটট আোমক রনউ ইয়মকবর ‘টেক 

টেক সলাকগুরলর’ েমঙ্গ পররচয় কররময় সদোর আিা ও উৎোহ রদময়রিমলন এেং 

কায বতঃ রতরন আোয় সযরূপ োহাযে কমররিমলন, তার জনে যরদও আরে তা োঁর কামি 

রেমিষ কৃতজ্ঞ, তেু েমন কররি আোর যা অল্পস্বল্প কাজ আমি, তা আোর রনমজর 

হামত করাই ভাল। এখনও অমনের োহাযে সনোর েেয় হয়রন—কাজ অরত অল্প। 

আপনার সয উক্ত রেে হোেরলন েম্বমন্ধ অরত উচ্চ যারো, তামত আরে খুে খুিী। 

আপরন সয তা োঁমক োহাযে করমেন, এ সজমন অমনে যা সহাক, আরে সতা রেমিষ খুিী; 

কারে তা োঁর োহাযে িময়াজন। রকন্তু ো, রােকৃমষ্ণর কৃপায় সকান োনুমষর েুখ 
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সদখমলই আরে সযন স্বভােরেদ্ধ েংস্কারেমল তার রভতর রক আমি, তা িায় 

অভ্রান্তভামে জানমত পারর; আর এর িমল এই দা োঁরড়ময়মি সয, আপরন আোর েে 

েোপার রনময় যা খুিী করমত পামরন, আরে তামত এতটুকু অেমন্তাষ পয বন্ত িকাি 

করে না। আরে রেে িাে বামরর পরােি বও খুে আনমন্দর েমঙ্গই সনে—রতরন যতই ভূত-

সিমতর কো েলুন না সকন। এ-েে ভূত-সিমতর অন্তরামল আরে একটট 

অগাযমিেপূে ব হৃদয় সদখমত পাচ্ছি, সকেল এর ওপর একটা িিংেনীয় 

উচ্চাকাঙ্ক্ষার েূক্ষ্ম আেরে রময়মি—তাও কময়ক েৎেমর রনশ্চয় অন্তরহবত হমে। 

এেন রক—লোণ্ডে্্োগ বও োমঝ োমঝ আোর েোপামর হস্তমক্ষপ করমল তামত সকান 

আপরত্ত করে না। রকন্তু ঐ পয বন্তই। এোঁমদর িাড়া অনে সকান সলাক আোয় োহাযে 

করমত এমল আরে সেজায় ভয় পাই—এই পয বন্ত আরে েলমত পারর। আপরন আোমক 

সয োহাযে কমরমিন, শুযু তার দরুন নয়—আোর স্বাভারেক েংস্কারেিতই (অেো 

যামক আরে আোর গুরুেহারামজর সিরো েমল োরক) আপনামক আরে আোর 

োময়র েত সদমখ োরক। েুতরাং আপরন আোমক সয-সকান উপমদি সদমেন, তা আরে 

েে বদাই সেমন চলে—রকন্তু ঐ পরােি ব ো আমদি োক্ষাৎ আপনার কাি সেমক আো 

চাই। আপরন যরদ আর কামকও োঝখামন খাড়া কমরন, তাহমল আরে রনমজ সেমি 

সনওয়ার দােী িাে বনা করর। এই কো আর রক! 
  

আপনার রচরানুগত েন্তান 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—রেে হোেরলন এখনও এমে সপৌৌঁিনরন। রতরন এমল আরে েংসৃ্কত েইগুরল পাোে। 

রতরন রক আপনার কামি রেঃ নওমরাজী-কৃত ভারত েম্বমন্ধ একখারন েই পাটেময়মিন? 

আপরন যরদ আপনার ভাইমক েইখারন একোর আগামগাড়া সদখমত েমলন, তমে আরে 

খুে খুিী হে। গান্ধী এখন সকাোয়? 

  

রে 

  

১৭৯* 

  

54 W. 33rd St. New York 

সে, ১৮৯৫ 
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রিয়, 

সতাোমক রচটে সলখোর পর আোর িামত্ররা আোর এমেমি আোয় োহাযে করোর 

জনে; ক্লােগুরল এখন খুেই েুন্দরভামে চলমে, েমন্দহ সনই। 
  

এমত আরে খুে খুিী হময়রি, কারে সিখান েোপারটা আোর জীেমনর অমিদে অংি 

হময় দা োঁরড়ময়মি। খাদে ও রেশ্রাে সযেন িময়াজন, আোর জীেমন এও সতেরন 

িময়াজন। 
  

সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—আরে ইংমরজী পচ্ছত্রকা ‘The Borderland’-এ—এর রেষময় অমনক রকিু 

পমড়রি— ভারমত খুে ভাল কাজ করমি এেং রহন্দরুা যামত তামদর যে ব েুঝমত পামর, 

সে রেষময় সচষ্টা করমি। আরে —র সলখায় সকানিকার পাচ্ছণ্ডতে সদখমত পাইরন, … 

অেো সকান আযোচ্ছত্মকতাও নয়। যাই সহাক, সয জগমতর ভাল করমত চায়, তার 

উমদ্দিে েিল সহাক। 
  

কত েহমজই এ েংোর যািাোচ্ছজমত ভুমল যায়! এেং েভেতার েূচনা সেমকই কত সয 

জয়ুাচুরর সেচারা োনুমষর োোর ওপর জেমি! 
  

১৮০* 

  

[সখতরড়র েহারাজমক রলরখত]৬১ 

  

U. S. A. 

সে (?), ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

‘যখনই যমে বর গ্লারন ও অযমে বর অভুেত্থান হয়, তখনই আরে যমে বর সগৌরে 

পুনঃস্থাপমনর জনে আরেভূবত হই’—সহ েহারাজ, ইহা পরেত্র গীতােুমখ উচ্চাররত সেই 

েনাতন ভগোমনর োকে, এই কোগুরল জগমত আযোচ্ছত্মক িচ্ছক্ত-তরমঙ্গর উত্থান-

পতমনর েূল েুর। 
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যে বজগমত এই পররেতবন োরংোর তাহার নূতন নূতন রেরিষ্ট িমন্দ িকারিত হইমতমি; 

যরদও অনোনে রেরাট পররেতবমনর নোয় রনজস্ব এলাকার েযেগত িমতেকটট েস্তুর 

উপর এই পররেতবনগুরলও িভাে রেস্তার কমর, তোরপ িচ্ছক্ত-যারমে েেে ব েস্তুর 

উপমরই তাহামদর কায বকাররতা েেরযক িকাি পায়। 
  

রেশ্বগতভামে সযেন জগমতর আরদে অেস্থা চ্ছত্রগুমের োেেভাে, এই োেেভামের 

চুেরত ও তাহা পুনঃিারপ্তর জনে েেুদয় সচষ্টা লইয়াই এই িকৃরতর রেকাি ো রেশ্বজগৎ; 

যতরদন না এই োেোেস্থা পুনরায় রিররয়া আমে, ততরদন এইভামেই চরলমত োমক। 

েীোেদ্ধভামে সতেরন আোমদর এই পৃরেেীমত যতরদন েনুষেজারত এইভামেই 

োরকমে, ততরদন এই ধেষেে ও তাহার অপররহায ব পররপূরক এই োেেলামভর সচষ্টা—

দুই-ই পািাপারি রেরাজ কররমে। তাহামত পৃরেেীর েে বত্র রভন্ন রভন্ন জারতর রভতর, 

উপজারতগুরলর রভতর, এেন রক িমতেকটট েেচ্ছক্তমত েুস্পষ্ট রেমিষত্ব োরকমে। 
  

অতএে রনরমপক্ষভামে এেং োেে রক্ষা কররয়া েকলমক িচ্ছক্ত িদত্ত হইমলও িমতেক 

জারতই সযন একটট রেমিষ িকার িচ্ছক্তেংগ্রহ ও রেতরমের উপমযাগী এক-একটট 

অদ্ভুত যন্ত্র- স্বরূপ; ঐ জারতর অনোনে অমনক িচ্ছক্ত োরকমলও সেই িচ্ছক্তটটই তাহার 

রেমিষ লক্ষেরূমপ উজ্জ্বলভামে িকারিত হয়। েনুষেিকৃরতমত একটট ভামের তরঙ্গ 

উটেমল, তাহার িভাে অল্প-রেস্তর েকমলই অনুভে কররমলও ঐ ভাে সয-জারতর 

রেমিষ লক্ষে এেং োযারেতঃ সয-জারতমক সকন্দ্র কররয়া ঐ ভামের আরম্ভ, সেই 

জারতর অন্তস্তল পয বন্ত উহা িারা আমলারড়ত হয়। এই কারমেই যে বজগমত সকান 

আমলাড়ন উপরস্থত হইমল তাহার িমল ভারমত অেিেই নানািকার গুরুতর পররেতবন 

হইমত োরকমে, ভারতমক সকন্দ্র কররয়াই েহুরেে্তৃত যে বতরঙ্গেেূহ োরংোর উচ্ছত্থত 

হইয়ামি, কারে েমে বাপরর ভারত যমে বর সদি। 
  

যাহা িারা আদি বলামভর েহায়তা হয়, োনুষ সকেল সেটটমকই োস্তে েমল। োংোররক 

োনুমষর রনকট যাহা রকিুর রেরনেময় টাকা পাওয়া যায়, তাহাই োস্তে; যাহার রেরনেময় 

টাকা হয় না, তাহা অোস্তে। িভুত্ব যাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার রনকট যাহািারা েকমলর 

উপর িভুত্ব কররোর োেনা চররতাে ব হয়, তাহাই োস্তে, োকী েে রকিুই নয়। যাহা 

জীেমন রেমিষ িীরতর িরতবরন কমর না, তাহার েমযে োনুষ রকিুই সদরখমত পায় 
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যাহামদর একোত্র লক্ষে জীেমনর েেুদয় িচ্ছক্তর রেরনেময় কািন, নাে ো অপর 

সকানরূপ সভাগেুখ অজবন করা, যাহামদর রনকট েেরেজ্জায় েজ্জজ্জত ধেনেদমলর 

যুদ্ধযাত্রাই িচ্ছক্ত-রেকামির একোত্র লক্ষে, যাহামদর রনকট ইচ্ছন্দ্রয়েুখই জীেমনর 

একোত্র েুখ, তাহামদর রনকট ভারত েে বদাই একটা রেিাল েরুভূরের েত িতীয়োন 

হইমে; তাহামদর কামি জীেমনর রেকাি েরলয়া যাহা পরররচত, তাহার পমক্ষ ঐ 

েরুভূরের িরতটট দেকা োতাে োরাত্মক। 
  

রকন্তু যা োঁহামদর জীেনতৃষ্ণা ইচ্ছন্দ্রয়জগমতর অরত দূমর অেরস্থত অেৃতনদীর েরললপামন 

এমকোমর রেটটয়া রগয়ামি, যা োঁহামদর আত্মা েমপ বর জীে বত্বকমোচমনর নোয় কাে, 

কািন ও যিঃস্পৃহারূপ চ্ছত্ররেয েন্ধনমক দূমর সিরলয়া রদয়ামি, যা োঁহারা রচত্তনস্থময বর 

উন্নত রিখমর আমরাহে কররয়া তো হইমত—ইচ্ছন্দ্রয়-েন্ধমন আেদ্ধ েেচ্ছক্তগমের ‘সভাগ’ 

েরলয়া করেত আপাতেমনাহর েস্তুর জনে নীচজমনারচত কলহ, রেোদ, সিষরহংোর 

িরত িীরত ও িেন্নতার দৃটষ্ট রনমক্ষপ কমরন, েচ্ছিত েৎকমে বর িমল চকু্ষ হইমত 

অজ্ঞামনর আেরে খরেয়া পড়ায় যা োঁহারা অোর নােরূমপর পামর িকৃত েতেদি বমন 

েেে ব হইয়ামিন, তা োঁহারা সযখামনই োকুন না সকন, আযোচ্ছত্মকতার জন্মভূরে ও 

অিুরন্ত খরন ভারতেষ ব তা োঁহামদর দৃটষ্টমত রভন্নরূমপ িরতভাত হয়; িূমনে রেলীয়োন 

িায়ার েত এই জগমত রযরন একোত্র িকৃত েত্তা, তা োঁহার েন্ধানরত িমতেকটট 

োযমকর রনকট ভারত আিার আমলাকরূমপ িতীত হয়। 
  

অরযকাংি োনে তখনই িচ্ছক্তমক িচ্ছক্ত েরলয়া েুচ্ছঝমত পামর, যখন অনুভমের 

উপমযাগী কররয়া ে্েূল আকামর উহা তাহামদর েম্মুমখ যরা হয়, তাহামদর রনকট 

যুমদ্ধর উমত্তজনা িচ্ছক্তর িতেক্ষ রেকাি েরলয়া িতীত হয়; আর যাহা রকিু ঝমড়র েত 

আরেয়া েম্মুমখর েে রকিু উড়াইয়া লইয়া যায় না, উহা তাহামদর দৃটষ্টমত েৃতুেস্বরূপ। 

েুতরাং িত িত িতাব্দীেোপী সয ভারতেষ ব সকানরূপ োযাদামন রনমশ্চষ্ট হইয়া রেমদিী 

রেমজতৃগমের পদতমল পরতত, জনতা সেখামন একতাহীন, স্বমদিমিমের ভােও 

সযখামন এতটুকু নাই—সেই ভারত তাহামদর রনকট রেকৃত অরস্থপূে ব সদি, িােহীন 

পচনিীল পদামে বর সূ্তপ েরলয়া িতীত হইমে। 
  

েলা হয়, সযাগেতেই সকেল জীেনেংগ্রামে জয়ী হইয়া োমক। তমে োযারে 

যারোনুোমর সয-জারত েে বামপক্ষা অমযাগে, সে-জারত দারুে দুভবাগে েহে কররয়াও 

সকন রেনামির রকিুোত্র রচহ্ন িদি বন কররমতমি না? তোকরেত েীয বোন্ ও 
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কে বপরায়ে জারতেেূমহর িচ্ছক্ত রদন রদন করেয়া আরেমতমি, আর এরদমক 

‘দুনীরতপরায়ে (?)’ রহন্দরু িচ্ছক্ত েে বামপক্ষা েৃচ্ছদ্ধ পাইমতমি, ইহা রকরূমপ হইমতমি? 

এক েুহমূত বর েমযে যাহারা জগৎমক সিারেতোগমর প্ল্ারেত কররয়া রদমত পামর, তাহারা 

খুে িিংো পাইোর সযাগে। যাহারা জগমতর কময়ক লক্ষ সলাকমক েুমখ-স্বিমন্দ 

রারখোর জনে পৃরেেীর অময বক সলাকমক অনাহামর রারখমত পামর, তাহারাও েহৎ 

সগৌরমের অরযকারী! রকন্তু যাহারা অপর কাহারও েুখ হইমত অন্ন কারড়য়া না লইয়া 

লক্ষ লক্ষ োনুষমক েুমখ রারখমত পামর, তাহারা রক সকানরূপ েম্মান পাইোর সযাগে 

নয়? িত িত িতাব্দী যররয়া অপমরর উপর রেন্দেুাত্র অতোচার না কররয়া লক্ষ লক্ষ 

সলামকর ভাগে পররচালনা করামত রক সকানরূপ িচ্ছক্ত িদরি বত হয় না? 

  

েকল িাচীন জারতর পুরামেই সদখা যায়, েীরপুরুষমদর িাে তা োঁহামদর িরীমরর সকান 

রেমিষ কু্ষদ্র অংমি ঘনীভূত রিল। যতরদন সেখামন হাত পরড়ত না, ততরদন তা োঁহারা 

দুমভবদে োরকমতন। সোয হয় সযন িমতেক জারতরও এইরূপ একটট রেমিষ সকমন্দ্র 

জীেনীিচ্ছক্ত েচ্ছিত আমি; তাহামত হাত না পড়া পয বন্ত সকান দুঃখরেপদই সেই 

জারতমক রেনষ্ট কররমত পামর না। 
  

যমে বই ভারমতর এই জীেনীিচ্ছক্ত। যতরদন রহন্দরুা তাহামদর পূে বপুরুষগমের রনকট 

উত্তরারযকারেূমত্র িাপ্ত জ্ঞান রেচ্ছস্মত না হইমতমি, ততরদন জগমত সকান িচ্ছক্ত 

তাহামদর বংে কররমত পাররমে না। 
  

সয েেচ্ছক্ত েে বদাই স্বজারতর অতীমতর রদমক রিররয়া তাকায়, আজকাল েকমলই 

তাহামক রনন্দা কররয়া োমক। অমনমক েমলন, এইরূপ ক্রোগত অতীমতর আমলাচনাই 

রহন্দজুারতর নানারূপ দুঃমখর কারে। রকন্তু আোর সোয হয়, ইহার রেপরীতটটই েতে; 

যতরদন রহন্দরুা তাহামদর অতীত ভুরলয়া রিল, ততরদন তাহারা হতেুচ্ছদ্ধ হইয়া অোড় 

অেস্থায় পরড়য়ারিল। যতই তাহারা অতীমতর আমলাচনা কররমতমি, ততই চারররদমক 

নূতন জীেমনর লক্ষে সদখা যাইমতমি। অতীমতর িা োঁমচই ভরেষেৎমক গরড়মত হইমে, 

এই অতীতই ভরেষেৎ হইমে। 
  

অতএে রহন্দগুে যতই তা োঁহামদর অতীত আমলাচনা কররমেন, তা োঁহামদর ভরেষেৎ ততই 

সগৌরেেয় হইমে; আর সয-সকহ এই অতীতমক িমতেমকর কামি তুরলয়া যররমত সচষ্টা 

কররমতমিন, রতরনই স্বজারতর পরে রহতকারী। আোমদর পূে বপুরুষগমের 
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রীরতনীরতগুরল েন্দ রিল েরলয়া সয ভারমতর অেনরত হইয়ামি, তাহা নমহ; এই 

অেনরতর কারে, ঐ রীরতনীরতগুরলর সয নোয়েঙ্গত পররেরত হওয়া উরচত রিল, তাহা 

হইমত সদওয়া হয় নাই। 
  

িমতেক রেচারিীল পােকই জামনন, ভারমতর োোচ্ছজক রেযানগুরল যুমগ যুমগ 

পররেরতবত হইয়ামি। িেে হইমতই এই রনয়েগুরল এক রেরাট পররকল্পনার 

িরতিলমনর সচষ্টাস্বরূপ রিল, কালক্রমে যীমর যীমর এগুরল রেকরিত হইোর কো। 

িাচীন ভারমতর ঋরষগে এত দূরদিী রিমলন সয, তা োঁহামদর জ্ঞামনর েহে েুচ্ছঝমত 

জগৎমক এখনও অমনক িতাব্দী অমপক্ষা কররমত হইমে। আর তা োঁহামদর 

েংিযরগমের এই েহান্ উমদ্দমিের পূে বভাে যারো কররোর অক্ষেতাই ভারমতর 

একোত্র কারে। 
  

িত িত িতাব্দী যররয়া িাচীন ভারত তাহার িযান দুই জারতর—ব্রাহ্মে ও ক্ষচ্ছত্রময়র 

উচ্চারভলাষপূে ব অরভেরন্ধ-োযমনর যুদ্ধমক্ষত্র রিল। 
  

একরদমক পুমরারহতগে োযারে িজামদর উপর রাজামদর অনেয োোচ্ছজক অতোচার 

রনোরমে েদ্ধপররকর রিমলন। এই িজাগেমক ক্ষচ্ছত্রয়গে আপনামদর 

‘নোয়েঙ্গতভক্ষে’রূমপ সঘাষো কররমতন। অপর রদমক ক্ষচ্ছত্রয়গেই ভারমত একোত্র 

িচ্ছক্তেম্পন্ন জারত রিমলন, যা োঁহারা পুমরারহতগমের আযোচ্ছত্মক অতোচার ও োযারে 

োনুষমক েন্ধন কররোর জনে তা োঁহারা সয ক্রেেয বোন নূতন নূতন চ্ছক্রয়াকাণ্ড িেতবন 

কররমতরিমলন, তাহার রেরুমদ্ধ েংগ্রাে কররয়া রকিু পররোমে কৃতকায ব হইয়ারিমলন। 
  

অরত িাচীনকাল হইমতই উভয় জারতর এই েংঘষ ব আরম্ভ হইয়ারিল। েেগ্র শ্রুরতর 

রভতমরই ইহা অরত েুস্পষ্টভামে যরা পমড়। োেরয়কভামে এই রেমরায েন্দীভূত হইল, 

যখন ক্ষচ্ছত্রয়মদর এেং জ্ঞানকামণ্ডর সনতা শ্রীকৃষ্ণ োেঞ্জমেের পে সদখাইয়া রদমলন। 

তাহার িল গীতার রিক্ষা, যাহা যে ব দি বন ও উদারতার োরস্বরূপ। রকন্তু রেমরামযর 

কারে তখনও েতবোন রিল, েুতরাং তার িলও অেিেম্ভােী। 
  

োযারে দররদ্র েূখ ব িজার উপর িভুত্ব কররোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূমে বাক্ত দুই জারতর 

েমযেই েতবোন রিল, েুতরাং রেমরায আোর িেলভামে জারগয়া উটেল। আেরা সেই 

েেয়কার সয োোনে োরহতে পাই, তাহা সেই িাচীনকামলর িেল রেমরামযর ক্ষীে 
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িরতবরন োত্র, রকন্তু অেমিমষ ক্ষচ্ছত্রময়র জয় হইল, জ্ঞামনর জয় হইল, স্বাযীনতার 

জয় হইল আর কে বকামণ্ডর িাযানে রইল না, ইহার অরযকাংিই রচরকামলর জনে 

চরলয়া সগল। 
  

এই উত্থামনর নাে সেৌদ্ধ েংস্কার। যমে বর রদমক উহা কে বকাণ্ড হইমত েুচ্ছক্ত েূচনা 

কররমতমি, আর রাজনীরতর রদমক ক্ষচ্ছত্রয় িারা পুমরারহত-িাযামনের রেনাি েূরচত 

হইমতমি। 
  

রেমিষ লক্ষে কররোর রেষয় এই সয, িাচীন ভারমত েে বমশ্রষ্ঠ সয দুই েহাপুরুষ 

জন্মগ্রহে কররয়ারিমলন, তা োঁহারা উভময়ই—কৃষ্ণ ও েুদ্ধ—ক্ষচ্ছত্রয় রিমলন। ইহা আরও 

সেিী লক্ষে কররোর রেষয় সয, এই দুই সদেোনেই স্ত্রী-পুরষ জারত-েে ব-রনরে বমিমষ 

েকমলর জনেই জ্ঞামনর িার খুরলয়া রদয়ারিমলন। 
  

অদ্ভুত ধনরতক েল েমেও সেৌদ্ধযে ব িাচীন েত বংে কররমত অতেরযক েেুৎেুক 

রিল। উহার অরযকাংি িচ্ছক্তই সনরতেূলক িমচষ্টায় রনময়াচ্ছজত হওয়ামত সেৌদ্ধযে বমক 

উহার জন্মভূরে হইমত িায় রেলুপ্ত হইমত হইল; আর সযটুকু অেরিষ্ট ররহল, তাহাও 

সেৌদ্ধযে ব সয-েকল কুেংস্কার ও চ্ছক্রয়াকাণ্ড রনোরমে রনময়াচ্ছজত হইয়ারিল, তদমপক্ষা 

িতগুে ভয়ানক কুেংস্কার ও চ্ছক্রয়াকামণ্ড পূে ব হইয়া উটেল। যরদও উহা আংরিকভামে 

ধেরদক পশুেরল রনোরমে কৃতকায ব হইয়ারিল, রকন্তু উহা েেুদয় সদি, েচ্ছন্দর, িরতো, 

িতীক, যন্ত্র ও োযুেমন্তর অরস্থমত ভররয়া সিরলল। 
  

েমে বাপরর সেৌদ্ধযমে বর জনে আয ব েমঙ্গালীয় ও আরদে িভৃরত রভন্ন িকৃরতর জারতর সয 

রেশ্রে হইল, তাহামত অজ্ঞাতোমর কতকগুরল েীভৎে োোচামরর েৃটষ্ট হইল। 

িযানতঃ এই কারমেই সেই েহান্ আচাময বর উপমদিােলীর এই রেকৃত পররেরতমক 

শ্রীিঙ্কর ও তা োঁহার েন্নোরে-েম্প্রদায় ভারত হইমত রেতারড়ত কররমত োযে 

হইয়ারিমলন। 
  

এইরূমপ েনুষেমদহযাররগমের েমযে েে বমশ্রষ্ঠ ভগোন্ েুদ্ধ কতৃবক িেরতবত জীেন-

িোহও পূরতগন্ধেয় েদ্ধ জলািময় পররেত হইল; ভারতমক কময়ক িতাব্দী অমপক্ষা 

কররমত হইল, যতরদন না ভগোন্ িঙ্কমরর আরেভবাে এেং রকিু পমর-পমরই রাোনুজ 

ও েবাচাময বর অভুেদয় হইল। 
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ইমতােমযে ভারমতরতহামের এক েমূ্পে ব নূতন অযোয় আরম্ভ হইয়ামি। িাচীন ব্রাহ্মে 

ও ক্ষচ্ছত্রয় জারত অন্তরহবত হইয়ামি। রহোলয় ও রেমন্ধের েযেেতী আয বভূরে, সযখামন 

কৃষ্ণ ও েুদ্ধ জন্মগ্রহে কররয়ারিমলন, যাহা েহাোনে রাজরষ ব ও ব্রহ্মরষ বগমের ধিিমের 

লীলাভূরে রিল, তাহা এখন নীরে; আর ভারত উপিীমপর েে বমিষ িান্ত হইমত, ভাষায় 

ও আকামর েমূ্পে ব রেরভন্ন এক জারত হইমত, িাচীন ব্রাহ্মেগমের েংিযর েরলয়া 

সগৌরেকারী েংিেেূহ হইমত রেকৃত সেৌদ্ধযমে বর রেরুমদ্ধ িরতচ্ছক্রয়া আরম্ভ হইল। 
  

আয বােমতবর সেই ব্রাহ্মে ও ক্ষচ্ছত্রয়গে সকাোয় সগমলন? তা োঁহারা এমকোমর রেলুপ্ত, 

সকেল এখামন ওখামন ব্রাহ্মেত্ব ো ক্ষচ্ছত্রয়ত্ব-অরভোনী কতকগুরল রেশ্র জারত োে 

কররমতমি। আর তা োঁহামদর ‘এতমদ্দিিেূতেে েকািদগ্রজন্মনঃ’ পৃরেেীর েকল োনুষ 

আপন আপন চররত্র রিক্ষা কররমে,৬২ এইরূপ অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘােয় উচ্ছক্ত 

েমেও তা োঁহারদগমক অরত রেনময়র েরহত দীনমেমি দারক্ষোতেোেীমদর পদতমল 

েরেয়া রিক্ষা কররমত হইয়ারিল। ইহার িমল ভারমত পুনরায় সেমদর অভুেদয় হইল—

সেদামন্তর পুনরুত্থান হইল; এইরূপ সেদামন্তর চচবা আর কখনও হয় নাই, গৃহমস্থরা 

পয বন্ত আরেেকপামে রনযুক্ত হইমলন। 
  

সেৌদ্ধযে ব-িচামর ক্ষচ্ছত্রময়রাই িকৃত সনতা রিমলন এেং দমল দমল তা োঁহারাই সেৌদ্ধ 

হইয়ারিমলন। েংস্কার ও যে বান্তরকরমের উৎোমহ েংসৃ্কত ভাষা উসপরক্ষত হইয়া 

সলাকিচরলত ভাষােেূমহর চচবা িেল হইয়ারিল। আর অরযকাংি ক্ষচ্ছত্রয়ই ধেরদক 

োরহতে ও েংসৃ্কত রিক্ষার েরহভূবত হইয়া পরড়য়ারিমলন। েুতরাং দারক্ষোতে হইমত সয 

এই েংস্কার-তরঙ্গ আরেল, তাহামত রকয়ৎপররোমে সকেলোত্র ব্রাহ্মেগমেরই 

উপকার হইল। রকন্তু উহা ভারমতর অেরিষ্ট লক্ষ লক্ষ সলামকর পমক্ষ অরযকতর ও 

নূতনতর েন্ধমনর কারে হইয়ারিল। 
  

ক্ষচ্ছত্রয়গে রচরকালই ভারমতর সেরুদণ্ডস্বরূপ, েুতরাং তা োঁহারাই রেজ্ঞান ও স্বাযীনতার 

পররমপাষক। সদি হইমত কুেংস্কার দূরীভূত কররোর জনে োরংোর তা োঁহামদর েজ্রকণ্ঠ 

বরনত হইয়ামি, আর ভারমতরতহামে পর্েে হইমত তা োঁহারাই পুমরারহতকুমলর 

অতোচার হইমত োযারেমক রক্ষা কররোর অমভদে িাচীররূমপ দণ্ডায়োন। 
  

যখন তা োঁহামদর অরযকাংি সঘার অজ্ঞামন রনেি হইমলন, এেং অপরাংি েযে এরিয়ার 

েে বর জারতগুরলর েরহত সিারেতেম্বন্ধ স্থাপন কররয়া ভারমত পুমরারহতগমের িাযানে-
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স্থাপমন তরোরর রনময়াচ্ছজত কররল, তখনই ভারমত পামপর োত্রা পূে ব হইয়া আরেল, 

আর ভারতভূরে এমকোমর িুরেয়া সগল। যতরদন না ক্ষচ্ছত্রয়-িচ্ছক্ত জাগররত হইয়া 

রনমজমক েুক্ত কমর এেং অেরিষ্ট জারতর চরে-িঙৃ্খল সোচন কররয়া সদয়, ততরদন 

আর ভারত উটেমে না। সপৌমরারহতেই ভারমতর েে বনামির েূল। রনজ ভ্রাতামক 

অেনরেত কররয়া োনুষ স্বয়ং রক অেনত না হইয়া োরকমত পামর? 

  

জারনমেন, রাজাজী, আপনার পূে বপুরুষগমের িারা আরেেৃত েে বমশ্রষ্ঠ েতেঃ 

রেশ্বজগমতর একত্ব। সকান েেচ্ছক্ত রনমজর রকিুোত্র অরনষ্ট না কররয়া রক অপমরর 

অরনষ্ট কররমত পামর? এই ব্রাহ্মে ও ক্ষচ্ছত্রয়গমের অতোচার-েেটষ্ট চক্রেৃচ্ছদ্ধহামর 

তা োঁহামদরই উপর রিররয়া আরেয়ামি, এই েহস্রেষ বেোপী দােত্ব ও অপোমন তাহারা 

অরনোয ব কে বিলই সভাগ কররমতমি। 
  

আপনামদরই একজন পূে বপুরুষ েরলয়ারিমলন, ‘ইনহে ধতচ্ছজবতঃ েমগ বা সযষাং োমেে 

রস্থতং েনঃ।’৬৩—যা োঁহামদর েন োমেে অেরস্থত, তা োঁহারা জীেদ্দিামতই েংোর জয় 

কররয়ামিন। তা োঁহামক সলামক ভগোমনর অেতার েরলয়া রেশ্বাে কররয়া োমক, আেরা 

েকমলই ইহা রেশ্বাে করর। তমে তা োঁহার এই োকে রক অে বহীন িলাপোত্র? যরদ তাহা 

না হয়, আর আেরা জারন তা োঁহার োকে িলাপ নয়, তমে জারত রলঙ্গ—এেন রক গুে 

পয বন্ত রেচার না কররয়া েেুদয় েৃষ্ট জগমতর এই পূে ব োমেের রেরুমদ্ধ সয-সকান সচষ্টা 

ভয়ানক ভ্রোত্মক; আর যতরদন না এই োেেভাে আয়ত্ত হইমতমি, ততরদন সকহ 

কখনই েুক্ত হইমত পামর না। 
  

অতএে সহ রাজন, আপরন সেদামন্তর উপমদিােলী পালন করুন—অেুক 

ভাষেকামরর ো টীকাকামরর েোখোনুোমর নমহ, আপনার অন্তয বােী আপনামক সযরূপ 

েুঝাইয়ামিন, সেইভামে। েমে বাপরর এই েে বভূমত েে বেস্তুমত েেজ্ঞানরূপ েহান্ 

উপমদি পালন করুন—েে বভূমত সেই এক ভগোনমক দি বন করুন। 
  

ইহাই েুচ্ছক্তর পে; ধেষেেই েন্ধমনর পে। সকান েেচ্ছক্ত ো সকান জারত োরহমরর একত্ব-

জ্ঞান েেতীত োরহমরর স্বাযীনতা লাভ কররমত পামর না, আর েকমলর োনরেক একত্ব-

জ্ঞান েেতীত োনরেক স্বাযীনতাও লাভ কররমত পামর না। 
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অজ্ঞান অোেে ও োেনা—এই রতনটট োনেজারতর দুঃমখর কারে, আর উহামদর 

েমযে একটটর েরহত অপরটটর অমিদে েম্বন্ধ। একজন োনুষ রনমজমক অপর সকান 

োনুষ হইমত, এেন রক পশু হইমতও সশ্রষ্ঠ ভারেমে সকন? োস্তরেক েে বত্রই সতা এক 

েস্তু রেরাচ্ছজত। ‘ত্বং স্ত্রী ত্বং পুোনরে ত্বং কুোর উত ো কুোরী’৬৪ —তুরে স্ত্রী, তুরে 

পুরুষ, তুরে কুোর আোর তুরেই কুোরী। 
  

অমনমক েরলমেন, ‘এরূপ ভাো েন্নোেীর পমক্ষ টেক েমট, রকন্তু আেরা সয গৃহস্থ!’ 

অেিে গৃহস্থমক অনোনে অমনক কতবেে কররমত হয় েরলয়া সে পূে বভামে এই োেে-

অেস্থা লাভ কররমত পামর না, রকন্তু ইহা তাহামদরও আদি ব হওয়া উরচত। এই েেত্বভাে 

লাভ করাই েেগ্র েোমজর, েেুদয় জীমের ও েেগ্র িকৃরতর আদি ব। রকন্তু হায়, 

সলামক েমন কমরঃ ধেষেেই এই েেজ্ঞান-লামভর উপায়; অনোয় কাজ কররয়া তাহারা 

সযন নোময়র লমক্ষে—েমতে সপৌৌঁরিমত পামর! 
  

ইহাই েনুষেিকৃরতমত রেষেৎ কায ব কমর; েনুষেজারতর উপর অরভিাপস্বরূপ, েকল 

দুঃমখর েূল কারে—এই ধেষেে। ইহাই িরীররক োনরেক ও আযোচ্ছত্মক েে বরেয 

েন্ধমনর েূল। 
  

‘েেং পিেন্ রহ েে বত্র েেেরস্বতেীশ্বরে্। 

ন রহনস্তোত্মনাত্মানং তমতা যারত পরাং গরতে্॥’৬৫ 

  

ঈশ্বরমক েে বত্র েেভামে অেরস্থত সদরখয়া রতরন আত্মা িারা আত্মামক রহংো কমরন 

না, েুতরাং পরে গরত লাভ কমরন। এই একটট সশ্লামক অল্প কোর েমযে েকমলর 

উপমযাগী েুচ্ছক্তর উপায় েলা হইয়ামি। 
  

রাজপুত আপনারা িাচীন ভারমতর সগৌরেস্বরূপ। আপনামদর অেনরত হইমতই 

জাতীয় অেনরত আরম্ভ হইল। লুটণ্ঠত ঐশ্বয ব ও ক্ষেতা ভাগ কররয়া লইোর জনে নমহ, 

জ্ঞানহীনগেমক জ্ঞানদামনর জনে ও পূে বপুরুষমদর পরেত্র োেভূরের িনষ্ট সগৌরে 

পুনরুদ্ধামরর জনে যরদ ক্ষচ্ছত্রয়মদর েংিযরগে ব্রাহ্মমের েংিযরগমের েরহত েেমেত 

সচষ্টায় েদ্ধপররকর হন, তমেই ভারমতর উন্নরত েম্ভে। 
  

আর সক েরলমত পামর, ইহা শুভ েুহতূ ব নমহ? কালচক্র আোর ঘুররয়া আরেমতমি, 

পুনে বার ভারত হইমত সেই িচ্ছক্তিোহ োরহর হইয়ামি, যাহা অনরতদূরকালেমযে 
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রনশ্চয়ই জগমতর দূরতে িামন্ত সপৌৌঁরিমে। এক েহাোেী উচ্চাররত হইয়ামি, যাহার 

িরতবরন িোরহত হইয়া চরলয়ামি, িরতরদনই যাহা অরযক হইমত অরযকতর 

িচ্ছক্তেংগ্রহ কররমতমি, আর এই োেী পূে বেতী েকল োেী হইমতই অরযকতর 

িচ্ছক্তিালী, কারে ইহা পেূ বেতী োেীগুরলর েেটষ্টস্বরূপ। সয োেী একরদন েরস্বতীতীমর 

ঋরষগমের রনকট িকারিত হইয়ারিল, যাহার িরতবরন নগরাজ রহোলময়র চূড়ায় 

চূড়ায় িরতবরনত হইমত হইমত কৃষ্ণ েুদ্ধ ও ধচতমনের রভতর রদয়া েেতল িমদমি 

নারেয়া েেগ্র সদি প্ল্ারেত কররয়ারিল, তাহাই আোর উচ্চাররত হইয়ামি। আোর িার 

উদ্ঘাটটত হইয়ামি! 
  

আর সহ রিয় েহারাজ, আপরন সেই (ক্ষচ্ছত্রয়) জারতর েংিযর, যা োঁহারা েনাতন যমে বর 

জীেন্ত স্তম্ভস্বরূপ, অঙ্গীকারেদ্ধ রক্ষক ও োহাযেকারী; আপরন রাে ও কৃমষ্ণর 

েংিযর। আপরন রক এই কতবেে পালন না কররয়া দূমর োরকমেন? আরে জারন, তাহা 

কখনই হইমত পামর না। আোর রনশ্চয় যারো, পুনরায় যমে বর োহামযে আপনারই হস্ত 

িেমে িোররত হইমে। সহ রাজা অচ্ছজত রেং, যখনই আরে আপনার কো ভারে—

যা োঁহার েমযে আপনামদর েংমির েে বজনরেরদত ধেজ্ঞারনক রিক্ষার েরহত এেন পরেত্র 

চররত্র (যাহা োরকমল একজন োযুও সগৌরোরেত হইমত পামরন) এেং েকল োনমের 

জনে অেীে সিে যুক্ত হইয়ামি—যখন এইরূপ েেচ্ছক্তগে েনাতন যমে বর পুনগ বেমন 

ইিুক, তখন আরে ইহার েহামগৌরেেয় পুনরুজ্জীেমন রেশ্বােী না হইয়া োরকমত পারর 

না। 
  

রচরকামলর জনে আপনার উপর ও আপনার স্বজনগমের উপর শ্রীরােকৃমষ্ণর 

আিীে বাদ েরষ বত হউক, আর আপরন পমরর রহমতর জনে ও েতেিচামরর জনে 

দীঘ বকাল জীরেত োকুন, ইহাই েে বদা রেমেকানমন্দর িাে বনা। 
  

১৮১* 

  

[করলকাতার জননক েেচ্ছক্তমক রলরখত] 
  

আমেররকা 

২ সে, ১৮৯৫ 

  

রিয়, 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 149 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সতাোর েহৃদয় েুন্দর পত্রখারন পাইয়া েড়ই আনচ্ছন্দত হইলাে। তুরে সয আোমদর 

কায ব োদমর অনুমোদন কররয়াি, সেজনে সতাোয় অেংখে যনেোদ। নাগেহািয় 

একজন েহাপুরুষ। এরূপ েহাত্মার দয়া যখন তুরে পাইয়াি, তখন তুরে অরত 

সেৌভাগেোন। এই জগমত েহাপুরুমষর কৃপালাভই জীমের েমে বাচ্চ সেৌভাগে। তুরে এই 

সেৌভামগের অরযকারী হইয়াি। ‘েদ্ভক্তানাি সয ভক্তামস্ত সে ভক্ততো েতাঃ’,৬৬ তুরে 

যখন তা োঁহার৬৭ একজন রিষেমক সতাোর জীেমনর পেিদি বকরূমপ পাইয়াি, তখন 

তুরে তা োঁহামকই পাইয়াি জারনমে। 
  

সিমে োনুমষ োনুমষ, আময ব সেমি, ব্রাহ্মমে চণ্ডামল, এেন রক—পুরুমষ নারীমত পয বন্ত 

সভদ কমর না। সিে েেগ্র রেশ্বমক আপনার গৃহেদৃি কররয়া লয়। যোে ব উন্নরত যীমর 

যীমর হয়, রকন্তু রনচ্ছশ্চতভামে। সয-েকল যুেক ভারমতর রনম্নমশ্রেীর উন্নয়নরূপ 

একোত্র কতবমেে েনিাে রনময়াগ কররমত পামর, তাহামদর েমযে কাজ কর, 

তাহারদগমক জাগাও—েঙ্ঘেদ্ধ কর এেং এই তোগ-েমন্ত্র দীরক্ষত কর। এ-কাজ 

ভারমতর যুেকগমের উপরই েমূ্পে ব রনভবর কররমতমি। 
  

েকল রেষময় আজ্ঞােহতা রিক্ষা কর; রনজ যে বরেশ্বাে তোগ কররও না, গুরুজমনর 

অযীন হইয়া চলা েেতীত কখনই িচ্ছক্তর সকন্দ্রীকরে হইমত পামর না, আর এইরূপ 

রেচ্ছিন্ন িচ্ছক্তগুরলমক সকন্দ্রীভূত না কররমল সকান েড় কাজ হইমত পামর না। 

করলকাতার েেটট িযান সকন্দ্র। অনোনে েকল িাখার েভেমদর উরচত এই সকমন্দ্রর 

েরহত একমযামগ ও রনয়োনুোমর কায ব করা। 
  

ঈষ বা ও অহংভাে তাড়াইয়া দাও—েঙ্ঘেদ্ধভামে অপমরর জনে কাজ কররমত রিখ। 

আোমদর সদমি এইটটর রেমিষ অভাে। 
  

শুভাকাঙ্ক্ষী 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—নাগেহািয়মক আোর অেংখে োষ্টাঙ্গ জানাইমে। 
  

রে 

  

১৮২ 
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[সহল ভরগনীগেমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

৫ সে, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

যা সভমেরিলাে, তাই হময়মি। যরদও অযোপক েোক্সেূলার তা োঁর রহন্দযুে বরেষয়ক 

রচনােেূমহর সিষভামগ ক্ষরতকর একটট েন্তেে না রদময় ক্ষান্ত হন না, আোর তেু 

েে বদাই েমন হত, কামল েেগ্র তেই রতরন েুঝমত পারমেন। যত িীঘ্র পার, ‘সেদান্তোদ’ 

(Vedantism) নামে তা োঁর সিষ েইখানা েংগ্রহ কর। েইখারনমত সদখমে রতরন েেই 

োগ্রমহ গ্রহে কমরমিন—োয় জন্মান্তরোদ। 
  

আরে সতাোমদর এ যােৎ যা েমলরি, তারই রকিু অংি এই গ্রমন্থ রলরপেদ্ধ; েইখারন 

সতাোর সোমটই দুরূহ েমল েমন হমে না। 
  

অমনক রেষময় সদখমে রচকামগায় আরে যা েে েমলরি, তারই আভাে। 
  

েৃদ্ধ সয েতে েস্তু যরমত সপমরমিন—এমত আরে এখন আনচ্ছন্দত। কারে আযুরনক 

গমেষো ও রেজ্ঞামনর রেমরারযতার েুমখ যে ব অনুভে করোর এই হল একোত্র পে। 
  

আিা করর, টি্-এর ‘রাজস্থান’ ভাল লাগমি। আন্তররক ভালোো সজমনা। ইরত 

  

  
  

সতাোমদর ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—সেরী কমে সোষ্টমন আেমি? 

  

—রে 

  

১৮৩* 
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[রেঃ োচ্ছন্সে সলমগটমক রলরখত] 
  

আমেররকা 

৬ সে, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

আজ িামত সতাোর সিষ রচটেখানা এেং রাোনুজাচাময বর ভামষের িেে ভাগ সপলাে। 

কময়করদন আমগ সতাোর আর একখানা পত্র সপময়রিলাে। েরে আয়ামরর কাি 

সেমকও একখানা পত্র সপময়রি। 
  

আরে ভাল আরি—কাজকে ব আমগর েতই চলমি। তুরে লাণ্ড েমল একজমনর 

েক্তৃতার কো রলমখি; রতরন সক এেং সকাোয় োমকন, তার রকিুই জারন না। হমত 

পামর রতরন সকান গীজবার েক্তা। কারে রতরন যরদ েড় েড় েভায় েক্তৃতা রদমতন, 

তাহমল আেরা রনশ্চয় তা োঁর কো শুনমত সপতাে। হমত পামর রতরন সকান সকান খেমরর 

কাগমজ তা োঁর েক্তৃতার ররমপাটব োর কমর ভারমত পাটেময় রদমিন, আর রেিনরীরা 

তা োঁর োহামযে রনমজমদর েেেো জোোর সচষ্টা করমি। সতাোর রচটে সেমক সতা আরে 

এই পয বন্ত অনুোন কররি। এখামন এই েোপারটা রনময় োযারমের সভতর এেন রকিু 

োড়া পমড়রন, যামত আোমদর আত্মপক্ষ েের্েন করমত হমে। কারে তাহমল এখামন 

িতেহ আোমক িত িত সলামকর েমঙ্গ লড়াই করমত হয়। 
  

এখন এখামন ভারমতর খুে েুনাে, এেং িাঃ েোমরাজ ও অনোনে সগা োঁড়ারা েোই রেমল 

এই আগুন সনভাোর িােপে সচষ্টা করমিন। রিতীয়তঃ ভারমতর রেরুমদ্ধ সগা োঁড়ামদর 

এই েক্তৃতাগুরলমত আোর িরত রারি রারি গারলগালাজ োকা চাই-ই। … েন্নোেী হময় 

আোমক রক সেগুরলর রেরুমদ্ধ ক্রোগত আত্মেেে বন কমর সযমত হমে? এখামন 

আোর কময়কজন িভােিালী েনু্ধ আমিন, তা োঁরাই োমঝ োমঝ জোে রদময় এোঁমদর 

চুপ কররময় সদন। আর রহন্দরুা েোই যরদ রনচ্ছশ্চমন্ত ঘুোয়, তমে রহন্দযুে ব েেে বন 

করোর জনে আোর এত িচ্ছক্ত অপচয় করার দরকার রক েল? এখন এখামন ভারমতর 

খুে েুনাে, এেং িাঃ েোমরাজ ও অনোনে সগা োঁড়ারা েোই রেমল এই আগুন সনভাোর 

িােপে সচষ্টা করমিন। রিতীয়তঃ ভারমতর রেরুমদ্ধ সগা োঁড়ামদর এই েক্তৃতাগুরলমত 

আোর িরত রারি রারি গারলগালাজ োকা চাই-ই। … েন্নোেী হময় আোমক রক 

সেগুরলর রেরুমদ্ধ ক্রোগত আত্মেেে বন কমর সযমত হমে? এখামন আোর কময়কজন 
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িভােিালী েনু্ধ আমিন, তা োঁরাই োমঝ োমঝ জোে রদময় এোঁমদর চুপ কররময় সদন। আর 

রহন্দরুা েোই যরদ রনচ্ছশ্চমন্ত ঘুোয়, তমে রহন্দযুে ব েেে বন করোর জনে আোর এত 

িচ্ছক্ত অপচয় করার দরকার রক েল? 

  

সতােরা চ্ছত্রি সকাটট োনুষ—রেমিষ যারা রনমজমদর রেদোেুচ্ছদ্ধর অহঙ্কামর এত গরে বত, 

তারা—রক করি েল সদরখ? লড়াই করোর ভারটা সতােরা রনময় আোমক সকেল িচার 

ও রিক্ষার জনে সিমড় দাও না সকন? এখামন আরে রদনরাত অমচনা রেমদিীমদর 

সভতমর সেমক িােপে েংগ্রাে কররি, িেেতঃ রনমজর অমন্নর জনে, রিতীয়তঃ—

যমেষ্ট পররোমে অে ব েংগ্রহ কমর আোর ভারতীয় েনু্ধমদর োহাযে করোর জনে। 

ভারত রক োহাযে পাোমি েল? ভারতোেীর েত সদিমিেহীন আর সকান জারত 

পৃরেেীমত আমি রক? যরদ সতােরা োর জন েুরিরক্ষত দৃঢ়মচতা েেচ্ছক্তমক ইওমরাপ-

আমেররকায় িচামরর জনে পাোমত এেং কময়ক েৎের তামদর এখামন োকোর খরচ 

সযাগামত পারমত, তাহমল সতােরা ভারমতর ধনরতক ও রাজননরতক উভয় িকার িভূত 

উপকার করমত পারমত। ভারমতর িরত ধনরতক েহানুভূরতেম্পন্ন েেচ্ছক্ত রাজননরতক 

রেষময়ও ভারমতর েনু্ধ হময় দা োঁড়ায়। 
  

পাশ্চামতের অমনমক সতাোরদগমক অয বনি েে বর জারত েমন কমর, েুতরাং ভামে—খুে 

তাড়াতারড় সতাোমদর েভে কমর তুলমত হমে। সতােরা এর রেপরীতটা িোে কর না 

সকন? সতােরা কুকুর-রেড়ামলর েত সকেল েংিেৃচ্ছদ্ধ করমত পার। … যরদ সতােরা 

চ্ছত্রি সকাটট সলাক ভময় ভীত হময় েমে োক, একটট কো েলোরও োহে না পাও, তমে 

এই েুদূর সদমি একটা োনুষ আর কত করমে েল? আরে সতাোমদর জনে যতটুকু 

কমররি, সতােরা ততটুকুরও উপযুক্ত নও। সতােরা আমেররকার কাগমজ রহন্দযুে ব 

েেে বন কমর িেন্ধ রলমখ পাোও না সকন? সক সতাোমদর সেোঁময সরমখমি? ধদরহক, 

ধনরতক, আযোচ্ছত্মক েে রেষময় কাপুরুমষর জাত—সতােরা সযেন পশুতুলে, সতেন 

েেেহার পাি। সকেল দুমটা চ্ছজরনষ সতাোমদর লক্ষে—কাে ও কািন। সতােরা 

একজন েন্নোেীমক খুোঁরচময় তুমল রদনরাত লড়ামত চাও, আর সতােরা রনমজরা—

োমহেমদর, এেন রক রেিনরীমদর ভময় ভীত! সতােরা আোর েড় েড় কাজ করমে—

িুঃ! সকন সতােরা কময়কজন রেমল সেি উত্তেরূমপ রহন্দযুে ব েেে বন কমর সোষ্টমনর 

এমরনা পােরলরিং সকাম্পানীর কামি সলখা পাোও না? ‘এমরনা’ (Arena) একখারন 
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োেরয়ক পত্র—ওরা খুে আনমন্দর েমঙ্গ তা িাপামে, আোর হয়মতা পাররশ্ররেকস্বরূপ 

সতাোমদর যমেষ্ট টাকাও সদমে। তাহমলই সতা চুমক সগল। 
  

এইটট েমন সরমখা সয, এ পয বন্ত সয-েে হতভাগা রহন্দ ুএই পাশ্চাত্য সদমি এমেমি, 

তারা অে ব ো েম্মামনর জনে রনমজর সদি ও যমে বর সকেল রেরুদ্ধ েোমলাচনাই 

কমরমি। সতােরা জান, আরে এখামন নাে-যমির জনে আরেরন—আোর 

অরনিােমেও এেে এমে পমড়মি। ভারমত রগময় আরে রক করে? সক আোয় োহাযে 

করমে? ভারমতর রক দােেুলভ স্বভাে েদমলমি? সতােরা সিমলোনুষ—সিমলোনুমষর 

েত কো েলি—রকমে রক হয়, সতােরা তা জান না। োন্দ্রামজ সতেন সলাক সকাোয়, 

যারা যে বিচামরর জনে েংোর তোগ করমে? রদোরাত্র েংিেৃচ্ছদ্ধ ও ঈশ্বরানুভূরত—

একরদনও একেমঙ্গ চলমত পামর না। আরেই একা োহে কমর রনমজর সদিমক েেে বন 

কররি; রহন্দমুদর কাি সেমক এরা যা আিাই কমররন, তাই আরে এমদর রদময়রি … । 

অমনমকই আোর রেরুমদ্ধ, রকন্তু আরে কখনও সতাোমদর েত কাপুরুষ হে না। আরে 

কাজ করমত করমতই েরে—পালাে না। রকন্তু এই সদমি হাজার হাজার সলাক রময়মি, 

যারা আোর েনু্ধ এেং িত িত েেচ্ছক্ত রময়মি, যারা েৃতুে পয বন্ত আোর অনুেরে 

করমে; িরত েৎেরই এমদর েংখো োড়মে। আর যরদ এখামন আরে তামদর েমঙ্গ সেমক 

কাজ করর, তমে আোর যমে বর আদি ব—জীেমনর আদি ব েিল হমে, েুঝমল? 

  

আমেররকায় সয েে বজনীন েচ্ছন্দর (Temple Universal) স্থারপত হোর কো উমেরিল, 

সে েম্বমন্ধ আর েড় উচ্চোচে শুনমত পাই না। তমে োরকবন জীেমনর সকন্দ্রস্বরূপ রনউ 

ইয়মকব আোর িরতষ্ঠা দৃঢ় হময়মি, এখামন আোর কাজ চলমত োকমে। আরে আোর 

রিষেমদর সযাগ, ভচ্ছক্ত ও জ্ঞান রিক্ষার েোরপ্তর জনে একটট গ্রীষ্মাোমে রনজবন স্থামন 

রনময় যাচ্ছি—যামত তারা কাজ চারলময় সযমত োহাযে করমত পামর। 
  

যা সহাক, েৎে, আরে সতাোমদর যমেষ্ট রতরস্কার কমররি। সতাোমদর রতরস্কার করা 

দরকার রিল। এখন কামজ লাগ—কাগজখানার জনে এখন উমে পমড় লাগ। আরে 

করলকাতায় রকিু টাকা পাটেময়রি; োেখামনমকর সভতর কাগজটার জনে সতাোমদর 

কামিও রকিু টাকা পাোমত পারে। এখন অেিে অল্পই পাোে, পমর রনয়রেতরূমপ 

রকিু রকিু পাোমত পারে। এখন কামজ লাগ। রহন্দ ু রভখারীমদর কামি আর রভক্ষা 

করমত সযও না। আরে রনমজর েচ্ছস্তে এেং েেল দরক্ষে োহুর োহামযে রনমজই েে 

করে। এখামন ো ভারমত আরে কারও োহাযে চাই না। করলকাতা ও োন্দ্রাজ দ-ু
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জায়গায় কামজর জনে যা টাকা দরকার, তা আরে রনমজই সরাজগার করে। … 

রােকৃষ্ণমক অেতার েমল োনোর জনে সলাকমক সেিী পীড়াপীরড় কমরা না। 
  

এখন সতাোমদর কামি আোর নূতন আরেোমরর কো েলরি। যমে বর যা রকিু েে 

সেদামন্তর েমযেই আমি, অে বাৎ সেদান্তদি বমনর ধিত, রেরিষ্টানিত ও অনিত—এই 

রতনটট স্তমর আমি, একটটর পর একটট এমে োমক। এই রতনটট োনমের আযোচ্ছত্মক 

উন্নরতর রতনটট ভূরেকা। এমদর িমতেকটটরই িময়াজন আমি। এই হল যমে বর 

োরকো। ভারমতর রেরভন্ন জারতর আচার-েেেহার েত ও রেশ্বামে িময়ামগর িমল 

সেদান্ত সয রূপ রনময়মি, সেইটট হমি রহন্দযুে ব; এর িেে স্তর অে বাৎ ধিতোদ—

ইওমরাপীয় জারতগুরলর ভামের সভতর রদময় হময় দা োঁরড়ময়মি খ্রীষ্টযে ব, আর সেমেটটক 

জারতমদর সভতর হময় দা োঁরড়ময়মি েুেলোন যে ব; অনিতোদ উহার সযাগানুভূরতর 

আকামর হময় দা োঁরড়ময়মি সেৌদ্ধযে ব িভৃরত। এখন ‘যে ব’ েলমত েুঝায় সেদান্ত। রেরভন্ন 

জারতর রেরভন্ন িময়াজন, পাররপারশ্ব বক অেস্থা এেং অনোনে অেস্থা অনুোমর তার 

িময়াগ অেিেই রেরভন্ন হমে। 
  

সতােরা সদখমত পামে সয, েূল দাি বরনক তে যরদও এক, তেু িাক্ত ধিে িভৃরত 

িমতেমকই রনজ রনজ রেমিষ যে বেত ও অনুষ্ঠান-পদ্ধরতর সভতর তামক রূপারয়ত কমর 

রনময়মি। এখন সতাোমদর কাগমজ এই রতন ‘োদ’ েম্বমন্ধ িেমন্ধর পর িেন্ধ রলমখ 

ওমদর েসযে একটট অপরটটর পর আমে, এইভামে োেঞ্জেে সদখাও—আর 

আনুষ্ঠারনক ভােটা এমকোমর োদ দাও। অে বাৎ দাি বরনক ও আযোচ্ছত্মক রদকটাই িচার 

কর; সলামক সেগুরল তামদর রেমিষ রেমিষ অনুষ্ঠান ও চ্ছক্রয়াকলাপারদমত লারগময় 

রনক। আরে এ রেষময় একখারন েই রলখমত চাই—সেজনে েে ভাষেগুরল সচময়রিলাে, 

রকন্তু আোর কামি এ পয বন্ত সকেল রাোনুজ-ভামষের একখণ্ড োত্র এমেমি। 
  

আমেররকান রেওেরিষ্টরা অনে রেওেরিষ্টমদর দল সিমড় রদময়মি …। ইংলমণ্ডর 

স্টারিব োমহে েম্প্ররত ভারমত রগময়রিমলন, তা োঁর েমঙ্গ আোর গুরুভ্রাতা রিোনমন্দর 

োক্ষাৎ হময়রিল; রতরন আোমক এক পত্র রলমখ জানমত সচময়মিন, কমে আরে 

ইংলমণ্ড যাচ্ছি। তা োঁমক একখারন েুন্দর পত্র রলমখরি। োেু অক্ষয়কুোর সঘামষর খের 

রক? আরে তা োঁর কাি সেমক আর সকান খের পাইরন। রেিনরীগেমক ও অপরাপর 

েকলমক তামদর যা িাপে, রদময় দাও। আোমদর সদমির কতকগুরল সেি দৃঢ়মচতা 

সলাকমক যর—ভারমত েতবোমন যমে বর নেজাগরে েম্বমন্ধ সেি েুন্দর ওজস্বী অেচ 
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েুরুরচেঙ্গত একটা িেন্ধ সলখ আর সেটট আমেররকার সকান োেরয়ক পমত্র পাটেময় 

দাও। আোর ঐরকে দ-ুএকখানা কাগমজর েমঙ্গ জানামিানা আমি। সতােরা সতা 

জান, আরে রেমিষ রলরখময় নই; আর সলামকর সদামর সদামর ঘুমর সেড়ানর অভোেও 

আোর সনই। আরে চুপচাপ েমে োরক, আর যা রকিু আেোর আোর কামি আমে—

তার জনে আরে রেমিষ সচষ্টা করর না। রনউ ইয়কব সেমক Metaphysical Magazine 

েমল একখানা নূতন দাি বরনক পচ্ছত্রকা সের হময়মি—ওখানা সেি ভাল কাগজ। পল 

সকরমের কাগজটা েন্দ নয়, তমে ওর গ্রাহকেংখো েড় কে। েৎেগে! আরে যরদ 

কপট রেষয়ী হতাে, তমে এখানকার কাজ েংগটেত কমর খুে োিলে অজবন করমত 

পারতাে। হায়, এখামন যে ব েলমত তার সেিী রকিু েুঝায় না। টাকার েমঙ্গ নাে- যি—

এই হল যে বযাজক; আর টাকার েমঙ্গ কাে সযাগ রদমল হল োযারে গৃহস্থ। 
  

আোমক এখামন একদল নূতন োনুষ েৃটষ্ট করমত হমে, যারা ঈশ্বমর অকপট রেশ্বােী 

হমে এেং েংোরমক এমকোমর গ্রাহে করমে না। অেিে এটট হমে যীমর—অরত যীমর। 

ইমতােমযে সতােরা কাজ কমর চল, আর যরদ সতাোমদর ইিা োমক এেং োহে োমক, 

তমে রেিনরীরা যা পাোর উপযুক্ত, তামদর তাই দাও। যরদ আরে তামদর েমঙ্গ লড়াই 

করমত যাই, [এখামন] আোর রিমষেরা চেমক যামে। রেিনরীরা সতা আর তকব কমর না, 

তারা সকেল গালাগাল কমর; েুতরাং ওমদর েমঙ্গ রেোদ করমল আোর চলমে না। 

সেরদন রোোঈ নােক খ্রীষ্টান েরহলাটট আোর একজন রেমিষ েনু্ধ অযোপক 

সজেমের কাি সেমক খুে সজার যাক্কা সখময়মিন—কাগমজর সেই অংিটা সতাোমক 

পাোলাে। েুতরাং সতােরা সদখি, তারা আোর এখানকার েনু্ধেমগ বর কাি সেমক োমঝ 

োমঝ এইরূপ যাক্কা খামে, আর সতােরাও ভারমত েমযে েমযে তামদর ঐরূপ দ-ুচার ঘা 

রদমত োক—ঐ দুমটার েমযে আরে আোর সনৌমকা রেময চারলময় রনময় যাই। 
  

এখন কাগজখানা সকানরূমপ োর করোর খুে সঝা োঁক হময়মি আোর। এই পচ্ছত্রকায় 

গুরুগম্ভীর রেষয় সযন লঘুভামে আমলারচত না হয়, এর েুর—যীর গম্ভীর উচ্চ গ্রামে 

ো োঁযা চাই। আরে সতাোমদর টাকা পাোে … কাজ আরম্ভ কমর দাও। আরে এখামন 

অমনক গ্রাহক সযাগাড় কমর সদে, আরে রনমজ ওর জনে িেন্ধ রলখে এেং েেময় 

েেময় আমেররকান সলখকমদর রদময় িেন্ধ রলরখময় পাোে। সতােরাও একদল পাকা 

রনয়রেত সলখক যর। সতাোর ভরগনীপরত সতা একজন খুে ভাল সলখক। তারপর আরে 

সতাোমক জনুাগমড়র সদওয়ান হররদােভাই, সখতরড়র রাজা, রলেরির োকুরোমহে 
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িভৃরতর নামে পত্র সদে, তা োঁরা কাগজটার গ্রাহক হমেন—তাহমলই ওটা খুে চমল যামে। 

েমূ্পে ব রনঃস্বাে ব ও দৃঢ়রচত্ত হও এেং কাজ কমর যাও। আেরা েড় েড় কাজ করে—

ভয় সপও না। এই একটট রনয়ে কর সয, কাগমজর িমতেক েংখোয় পূমে বাক্ত রতনটট 

ভামষের েমযে সকান না সকান একটটর খারনকটা অনুোদ োকমে। আর এক কো—

তুরে েকমলর সেেক হও, অপমরর উপর এতটুকু িভুত্ব করমতও সচষ্টা কমরা না। 

তামত ঈষ বার উমদ্রক হমে ও েে োটট কমর সদমে। কাগমজর িেে েংখোটার োইমরর 

চাকরচকে সযন ভাল হয়। আরে ওর জনে একটা িেন্ধ রলখে। আর ভারমত ভাল ভাল 

সলখকমদর কাি সেমক রভন্ন রভন্ন রেষময়র সেি ভাল ভাল িেন্ধ েংগ্রহ কর। তার েমযে 

একটা সযন ধিত-ভামষের অংিরেমিমষর অনুোদ হয়। পচ্ছত্রকার িিদপমট িেন্ধ ও 

সলখকমদর নাে োকমে, আর চারযামর খুে ভাল িেন্ধগুরলর ও ওমদর সলখকমদর নাে 

োকমে। আগােী োমের েমযেই আরে িেন্ধ ও টাকা পাোচ্ছি। কাজ কমর চল। তুরে 

এ যােৎ চেৎকার কাজ কমরি। আেরা োহামযের জনে েমে োকে না। সহ েৎে! 

আেরাই এটা কামজ পররেত করে—আত্মরনভবরিীল ও রেশ্বােী হও, ধযয ব যমর োক। 

আিা করর, োোন্না সতাোয় রকিু োহাযে করমত পামর। আোর অপর েনু্ধমদর 

রেমরারযতা কমরা না—েকমলর েমঙ্গ রেমলরেমি চল। েকলমক আোর অনন্ত 

ভালোো জারনও। 
  

েদা আিীে বাদক 

সতাোমদর রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—‘—’ আয়ার এেং অনোনে ভদ্রেমহাদয়গমের েরহত েকল রেষময় পরােি ব কমর 

চলমে। যরদ তুরে রনমজমক সনতারূমপ োেমন দা োঁড় করাও, তাহমল সকউ সতাোয় 

োহাযে করমত আেমে না, সোয হয় এই হমি সতাোর রেিলতার কারে।—আয়ামরর 

নােটাই যমেষ্ট; তা োঁমক যরদ না পাও, অনে সকান েড়মলাকমক সতাোমদর সনতা কর। 

যরদ কৃতকায ব হমত চাও, অহংটামক আমগ নাি কমর সিল। ইরত 

  

—রে 

  

১৮৪* 

  

54 W. 33rd Street, রনউ ইয়র্ক 
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৭ সে, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

রেে িাে বামরর েমঙ্গ ঐ েোপারটার একটা রনষ্পরত্ত কমর সিলোর দরুন আপনামক 

রেমিষ যনেোদ। ভারতেষ ব সেমক একখানা খেমরর কাগজ সপলাে, তামত ভারত সেমক 

িাঃ েোমরাজমক যনেোদ পাোন হময়রিল, তার েংরক্ষপ্ত উত্তর সেররময়মি। রেে োে বরে 

আপনামক সেটা পাটেময় সদমেন। 
  

গতকাল োন্দ্রাজ অরভনন্দন-েভার েভাপরতর কাি সেমক আর একখানা পত্র 

সপলাে—তামত রতরন োরকবনমদর যনেোদ রদময়মিন, আোমকও একটা অরভনন্দন 

পাটেময়মিন। আরে তা োঁমক আোর োন্দ্রাজী েনু্ধমদর েমঙ্গ একমযামগ কাজ করমত 

েমলরিলাে। এই ভদ্রমলাকটট োন্দ্রাজ িহমরর অরযোরেগমের েমযে েে বিযান, 

োন্দ্রামজর িযান যে বারযকরমের (High Court) একজন রেচারপরত—ভারমত এ একটট 

অরত উচ্চপদ। 
  

আরে রনউ ইয়মকব জনেভায় আর দুটট েক্তৃতা সদে; ‘েট্ স্মৃরত-েচ্ছন্দমরর’ ওপর- তলায় 

এই দুটট েক্তৃতা হমে। িেেটট আগােী সোেোর, রেষয়—‘যে বরেজ্ঞান’; রিতীয়টটর 

রেষয়—‘সযামগর যুচ্ছক্তেঙ্গত েোখো’। 
  

রেে োে বরে িায় ক্লামে আমেন। রেঃ ফ্লন এক্ষমে আোর কাময বর ওপর রেমিষ অনুরাগ 

সদখামিন ও িোমরর জনে যত্ন রনমিন। লোণ্ডে্্োগ ব আমে না। আোর আিঙ্কা 

হয়, সে আোর ওপর খুে রেরক্ত হময়মি। রেে হোেরলন রক ভারমতর আরে বক অেস্থা 

েম্বমন্ধ েইখারন আপনামক পাটেময়মি? আোর ইিা, আপনার ভাই েইখারন পমড় 

সদমখন এেং রনমজ রনমজ সোমঝন—ভারমত ইংমরজ িােন েলমত রক েুঝায়। 
  

আপনার রচরকৃতজ্ঞ েন্তান 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ১৮৫-১৯৪ 

১৮৫* 

  

রনউ ইয়র্ক 

১৪ সে, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

েইগুরল েে রনরাপমদ সপৌৌঁমিমি। সেজনে েহু যনেোদ। িীঘ্রই সতাোয় রকিু টাকা 

পাোমত পারে—খুে সেিী অেিে নয়, এখন কময়ক িতোত্র; তমে যরদ সেোঁমচ োরক 

েেময় েেময় রকিু পাোে। 
  

এখন রনউ ইয়মকবর ওপর আোর একটা িভাে রেে্তৃত হময়মি; আিা কররি, একদল 

স্থায়ী কেী পাে, আরে এমদি সিমড় চমল সগমল তারা কাজ চালামে। েৎে, সদখি 

এইেে খেমরর কাগমজর হুজগু রকিুই নয়। যখন আরে চমল যাে, তখন এখামন 

আোর কামজর একটা স্থায়ী দাগ সরমখ যাওয়া উরচত; আর িভুর আিীে বামদ তা িীঘ্রই 

হমে। অেিে টাকাকরড়র রদক রদময় যরমল েিলতা হয়রন, েলমত হমে। রকন্তু জগমত 

েেুদয় যনরারির সচময় ‘োনুষ’ হমি সেিী েূলেোন। 
  

রেে হোেরলন আোয় যমেষ্ট োহাযে করমিন—আরে সেজনে তা োঁর রনকট রেমিষ 

কৃতজ্ঞ। রতরন আোর িরত েড়ই েদয় েেেহার করমিন—আিা করর, তা োঁর ভামের 

ঘমরও চুরর নাই। রতরন আোমক ‘টেক টেক সলাকমদর’ েমঙ্গ আলাপ কররময় রদমত 

চান—আোর ভয় হয়, পূমে ব সযেন একোর সিখান হময়রিল, ‘রনমজমক োেমল সরমখা, 

যার তার েমঙ্গ রেমিা না’—এ েোপার তারই রিতীয় েংস্করে। িভু যা োঁমদর পাোন, 

তা োঁরাই খা োঁটট সলাক; আোর োরা জীেমনর অরভজ্ঞতায় এই কোই সতা আরে েুমঝরি। 

তা োঁরাই যোে ব োহাযে করমত পামরন, আর তা োঁরাই আোমক োহাযে করমেন। আর 

অেরিষ্ট সলাকমদর েম্বমন্ধ েক্তেে এই, িভু তামদর েকমলরই কলোে করুন, আর 

তামদর হাত সেমক আোয় রক্ষা করুন। 
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তুরে আোর জনে সভমো না—িভু আোয় রক্ষা করমিন। আোর এমদমি আো, আর 

এত পররশ্রে েেে ব হমত সদওয়া হমে না। িভু দয়ােয়—যরদও এেন সলাক অমনক 

আমি, যারা—সয-সকানরূমপ সহাক—আোর অরনষ্ট করোর সচষ্টা কমরমি; আোর 

এেন সলাকও অমনক আমি, যারা সিষ পয বন্ত আোর েহায়তা করমে। অনন্ত ধযয ব, 

অনন্ত পরেত্রতা, অনন্ত অযেেোয়—এই রতনটট চ্ছজরনষ োকমল সয-সকান েৎ 

আমন্দালমন অেিেই েিল হমত পারা যায়; এই হল রেচ্ছদ্ধলামভর রহেে। 
  

এই ‘টেক টেক সলাকমদর’ কো এখন োক। সহ আোর রিে, তুরেই আোর ভাল, তুরেই 

আোর েন্দ। িমভা, োলেকাল সেমকই আরে সতাোর চরমে িরে রনময়রি। গ্রীষ্মিযান 

সদমি ো রহোনীেচ্ছণ্ডত সেরুিমদমি, পে বতচূড়ায় ো েহােেুমদ্রর অতল তমল—

সযখামনই যাই, তুরে আোর েমঙ্গ েমঙ্গ োকমে। তুরেই আোর গরত, আোর রনয়ন্তা, 

আোর িরে, আোর েখা, আোর গুরু, আোর ঈশ্বর, তুরেই আোর স্বরূপ। তুরে 

কখনই আোয় তোগ করমে না—কখনই না, এ আরে টেক জারন। সহ আোর ঈশ্বর, 

আরে কখনও কখনও একলা িেল োযারেমঘ্নর েমঙ্গ যুদ্ধ করমত করমত দুে বল হময় 

পরড়, তখন োনুমষর োহামযের কো ভারে। রচররদমনর জনে ওেে দুে বলতা সেমক 

আোয় রক্ষা কর, সযন আরে সতাো িাড়া আর কারও কামি কখনও োহাযে িাে বনা 

না করর। যরদ সকউ সকান ভাল সলামকর ওপর রেশ্বাে স্থাপন কমর, সে কখনও তামক 

তোগ কসর না ো তার িরত রেশ্বােঘাতকতা কমর না। িভু, তুরে েকল ভালর 

েৃটষ্টকতবা—তুরে রক আোয় তোগ করমে? তুরে সতা জান, োরা জীেন আরে সতাোর—

সকেল সতাোরই দাে। তুরে রক আোয় তোগ করমে—যামত অপমর আোয় েরকময় 

যামে ো আরে েমন্দর রদমক েমল পড়ে? 

  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

১৮৬* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

C/o Miss Mary Philips 

19 W. 38th St., রনউ ইয়র্ক 
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২৮ সে, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এই েমঙ্গ আরে একি’ িলার অেো ইংমরজী েুদ্রা রহোমে ২০ পাউণ্ড ৮ রিরলং ৭ 

সপন্স পাোলাে। আিা করর, এমত সতাোমদর কাগজটা োর করোর রকচ্ছিৎ োহাযে 

হমে, পমর যীমর যীমর আরও োহাযে করমত পারে। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—পত্রপাে রনউ ইয়মকব উপমরর টেকানায় িারপ্তস্বীকার করমে। এখন সেমক রনউ 

ইয়কব আোর িযান আস্তানা। অেমিমষ আরে এমদমি রকিু কমর সযমত েেে ব হলাে। 
  

—রে 

  

১৮৭* 

  

54 W. 33rd St, রনউ ইয়র্ক 

সে, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আরে গতকাল রেে োে বরেমক ২৫ পাউণ্ড রদময়রি। ক্লােগুরল চলমি েমট, রকন্তু দুঃমখর 

েমঙ্গ জানাচ্ছি—যরদও ক্লামে েহু িামত্রর েোগে হয়, তারা যা সদয়, তামত 

ঘরভাড়াটাও ওমে না। এই েপ্তাহটা সচষ্টা কমর সদখে, তারপর সিমড় সদে। 
  

আরে েহস্রিীমপাদোমন (Thousand Island Park) আোর ক্লামের জননকা িাত্রী রেে 

িাচামরর কামি যাচ্ছি। ভারতেষ ব সেমক সেদামন্তর রেরভন্ন ভাষে আোর রনকট িীঘ্র 

পাোন হমি। এই গ্রীমষ্ম ওখামন োকাকামল আরে ‘সেদান্তদি বমনর রতনটট রেরভন্ন 

সোপান’ েম্বমন্ধ ইংমরজীমত একখারন েই রলখে েমন কররি; তারপর গ্রীনএকামর 

সযমত পারর। 
  

রেে িাে বার আোর কামি জানমত চান, এই গ্রীমষ্ম গ্রীনএকামর সকান্ সকান্ রেষময় 

েক্তৃতা করে, আর সকান্ েেময়ই ো সেখামন যাে। আরে এর উত্তমর রক রলখে েুঝমত 
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পাচ্ছি না। আিা করর, আপরন সকৌিমল ঐ অনুমরায কাটটময় সদমেন—এ রেষময় 

আপনার উপর েমূ্পে ব রনভবর করলাে। 
  

আরে সেি ভাল আরি—েুদ্রাকর েরেরতর (Press Association) জনে ‘অেরত্ব’ 

(Immortality) রেষময় আোর িরতশ্রুত একটট িেন্ধ রলখমত রেমিষ েেস্ত আরি। 
  

আপনার অনুগত 

রেমেকানন্দ 

  

১৮৮* 

  

21 W. 34th St, রনউ ইয়র্ক 

জনু, ১৮৯৫ 

  

রিয় সজা,৬৮ 

নানা ঝড়-ঝাপটা সতাোর উপর রদময় যামি, সদখরি। িমল রনশ্চয়ই আরও েহু 

আেরে অপেৃত হমে। 
  

রেঃ সলমগট সতাোর িমনাগ্রামির কো েলরিমলন। তা োঁমক কময়কটট সচাঙ (cylinders) 

েংগ্রহ করমত েমলরি। ‘কারও একটট িমনাগ্রামি ঐগুরল রদময় কো েরল, পমর ঐগুরল 

সজা-সক পাটেময় রদ’—আোর এই কো শুমন রতরন েলমলন, ‘আরে সতা একটট 

িমনাগ্রাি রকমন রদমত পারর। সজা যা েমল আরে তাই করর।’ তা োঁর অন্তমর একটা করেত্ব 

িিন্ন আমি সদমখ েুখী হলাে। 
  

আজ গান বরেমদর ওখামন োকমত যাচ্ছি। িাক্তার রনমজর তোেযামন সরমখ আোমক 

সরাগেুক্ত করমত চান। অনে েে পরীক্ষার পর িাঃ গান বরে আোর নাড়ী সদখরিমলন; 

এেন েেয় েহো লোণ্ডে্্োগ ব এমে হাচ্ছজর, আোমক সদখাোত্র েমর পড়ল। িাক্তার 

গান বরে খুে সহমে উমে েলমলন সয, টেক ঐ েেময় আোর জনে রতরন সলাকটটমক 

পুরসৃ্কত করমত ইিুক, কারে সে আোমত সরাগটা টেক টেক রনে বয় করা সগল। তার 

আেোর পূে ব পয বন্ত নাড়ীর স্পন্দন টেক রিল, রকন্তু তামক সদখাোত্র োনরেক 

উমত্তজনার িমল স্পন্দন িায় সেমে সগল। রনশ্চয় হল—সরাগটট োয়ুেংক্রান্ত। রতরনও 
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আোমক িাক্তার সহল্্োমরর রচরকৎোই চালামত েলমলন—সজার কমর। তা োঁর রেশ্বাে 

সহল্্োর আোমক সরাগেুক্ত করমেন। সলাকটট সেি উদার। 
  

আজই িহমর ‘পরেত্র গাভী’ (the sacred cow) সদখমত যাোর ইিা। রনউ ইয়মকব আর 

রদন-কময়ক আরি। সহল্্োর েমলমিন, েপ্তামহ রতনোর কমর চার েপ্তাহ, তার পর 

দ-ুোর কমর আর চার েপ্তাহ রচরকৎো করামলই েমূ্পে ব েুস্থ হে। যরদ ইমতােমযে 

সোষ্টমন যাই, রতরন ওখানকার এক ওস্তাদ রচরকৎেকমক আেিেকেত রনমদবি সদমেন। 
  

লোণ্ডে্্োমগ বর েমঙ্গ োোনে রেষ্টালামপর পর সেচারীমক অেোহরত সদোর জনে— 

উপরতলায় োদার গান বরের রনকট চমল সগলাে। ইরত 

  

েতত িভুপমদ সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

১৮৯ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

যুক্তরাষ্ট্র, আমেররকা 

১৮৯৫ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোমদর এক পমত্র অমনক েোচার জ্ঞাত হইলাে। তমে েকমলর রেমিষ েোচার 

রলখ নাই। রনরঞ্জমনর এক পত্র েমযে পাই—সে রেমলান যাইমতমি েংোদ পাই। োরদা 

যাহা কররমতমি, তাহাই আোর অরভেত; তমে ‘রােকৃষ্ণ পরেহংে অেতার’ ইতোরদ 

িচার কররোর আেিেক নাই। রতরন পমরাপকার কররমত আরেয়ারিমলন, রনমজর নাে 

সঘাষো কররমত নমহ। সচলারা গুরুর নাে কমর; গুরু যা সিখামত এমেরিমলন, তামত 

জলাঞ্জরল সদয়, আর দলাদরল ইতোরদ তার িল। 
  

আলারেঙ্গা রলমখমি চারুোেুর রেষয়। আরে তা োঁহামক স্মরে কররমতরি না। চারুোেুর 

রেষয় েরেমিষ রলরখমে ও তা োঁহামক আোর যনেোদ রদমে। েকমলর রেষয় রেমিষ কররয়া 
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রলরখমে—েৃো োতবা কররোর েেয় কুলায় না। আোর জীেমন সোয হয় কারুর েরহত 

োট্টা-েটমকরা করার অমপক্ষা অমনক কায ব আমি। 
  

কে বকাণ্ড তোগ কররোর সচষ্টা কররমে; ঘণ্টা নাড়া েন্নোেীর নমহ এেং যােৎ জ্ঞান না 

হয়, তােৎ কে ব। আরেই ঐ অনমে বর েূল। এক্ষমে সদরখমতরি সয, ঐ ঘণ্টা-পত্র লইয়া 

রােকৃষ্ণ-অেতামরর দল ো োঁরযমে এেং তা োঁহার রিক্ষায় যূরল রনমক্ষপ হইমে। সতােরা ঘণ্টা 

তোগ কররমত পার ভালই, নমচৎ আরে সতাোমদর েমঙ্গ সযাগ রদমত পাররে না। 

দলাদরল, দলো োঁযা, কূপেে্িুমকর েমযে আরে নাই, আর সযোয় আরে োরক। ইরত 

  

‘—’ রেওেরিষ্ট হইয়ামিন, ভালই, রুচীনাং ধেরচত্রেং! েঙ্গলেস্তু সতষাং, রকেহংব্রেীরে 

(রুরচর ধেরচত্রে! তামদর েঙ্গল হউক, আরে আর রক েরলে)? Universal brotherhood 

(েে বজনীন ভ্রাতৃত্ব), সেি কো—রিোঃ েঃ েন্তু পন্থানঃ। তার সচময় েুমখর রেষয় রক 

আমি? … রােকৃষ্ণ পরেহংমের উদারভাে িচার কমর আোর দলো োঁযা সকেন কমর 

হয়? দমলর েীজ হমি ঐ ঘণ্টা-পত্র। আরে হাজারোর েুমকরি, এোরও েুকলাে—

িমল রকিু হয় না। আোর নামে যরদ সতাোমদর দলো োঁযার েহায়তা হয়, তাহমলই আরে 

লীিার (সনতা) েটট, নইমল আরে সকউ নই! এই েতে েমট! আরে ওমত নাই। আরে সয 

রােকৃষ্ণ পরেহংমের রিষে এেং সতােরাও সয তাই, এইটট েই রলমখ িাপামত যত্ন সতা 

যমেষ্ট হময়মি; রকন্তু আরে সয আজ ৬ েৎের ঘণ্টা-পত্র তোগ করার জনে েলরি, 

তামত কারুর কান পাতা নাই। … আরে একোত্র কে ব েুচ্ছঝ—পমরাপকার, োকী েেস্ত 

কুকে ব। তাই শ্রীেুদ্ধমদমের পদানত হই। েুঝমত পারি? … িল কো—আরে 

ধেদারন্তক; েচ্ছচ্চদানন্দ আোর রনমজর আত্মার েহান্ রূপ িাড়া অনে ঈশ্বর েড় একটা 

সদখমত পাচ্ছি না। অেতার োমন—যা োঁহারা সেই ব্রহ্মত্ব িাপ্ত হময়মিন, অে বাৎ 

জীেন্মুক্ত। অেতাররেমিষত্ব আরে সদরখমত পাইমতরি না। ব্রহ্মারদস্তম্ব পয বন্ত েেস্ত 

িােী কামল জীেন্মুচ্ছক্ত িাপ্ত হমে এেং আোমদর উরচত েকমলর সেই অেস্থা সপমত 

েহায় হওয়া। এই েহায়তার নাে যে ব, োকী অযে ব। এই েহায়তার নাে কে ব, োকী 

কুকে ব; আর আরে রকিুই সদখরি না। অনেরেয তারন্ত্রক ো ধেরদক কমে ব িল োরকমত 

পামর, রকন্তু তদেলেন সকেল েৃো জীেনক্ষয়—কারে কমে বর িল সয পরেত্রতা, তাহা 

সকেল পমরাপকার োমত্র ঘমট। যজ্ঞারদ কমে বর সভাগারদ েম্ভে, আত্মার পরেত্রতা 

অেম্ভে। অতএে েন্নোে অেলম্বন কমর, জীেমক উচ্চগরত রিক্ষা না রদময় পুনঃ- পুনঃ 

অনে বকর কে বকাণ্ড েৃচ্ছদ্ধ করা আোর েমত দূষেীয়। েূখ ব গৃহস্থ কে বপর হউক, তামত 
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ক্ষরত নাই; রকন্তু তোগী!! … েেস্তই িমতেমকর আত্মার েতবোন। সয েমল আরে েুক্ত, 

সেই েুক্ত হমে। সয েমল আরে েদ্ধ, সে েদ্ধ হমে। দীন হীন ভাে আোর েমত পাপ 

এেং অজ্ঞতা। ‘নায়োত্মা েলহীমনন লভেঃ’।৬৯ ‘অচ্ছস্ত ব্রহ্ম েদরে সচদচ্ছস্ত ভরেষেরে, 

নাচ্ছস্ত ব্রহ্ম েদরে সচৎ নামস্তেে ভরেষেরে’।৭০ সয েদা আপনামক দুে বল ভামে, সে সকান 

কামল েলোন্ হইমে না; সয আপনামক রেংহ জামন, সে ‘রনগ বিরত জগজ্জালাৎ 

রপঞ্জরারদে সকিরী’।৭১ রিতীয়তঃ রােকৃষ্ণ পরেহংে সকান নূতন তে িচার কররমত 

আইমেন নাই—িকাি কররমত আরেয়ারিমলন েমট, অে বাৎ He was the 

embodiment of all past religious thoughts of India. His life alone made me 
understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of 

the old Shastras.৭২ 

  

রেিনরী-রিিনরী এমদমি েড় চলল না। এরা ঈশ্বমরিায় আোয় খুে ভালোমে, 

কারুর কোয় সভালোর নয়। এরা আোর ideas (ভাে) সযেন সোমঝ, আোর সদমির 

সলাক সতেন পামর না, এেং এরা েড় স্বাে বপর নয়। অে বাৎ ঐ jealousy (ঈষ বা) আর 

হােেড়া ভােগুমলা এরা কামজর সেলা দূর কমর সদয়, তখন েকমল রেমল একজন 

কামজর সলামকর কোেত চমল। তামতই এরা এত েড়। তমে এরা হমি টাকা-সদেতার 

জাত, েকল কোয় পয়ো; আোমদর সদমির সলাক টাকার রেষময় েড় উদার, এরা তত 

নয়। কৃপে ঘমর ঘমর। ওটট যমে বর েমযে। তমে দুেে ব করমল পর পাদ্রীমদর হামত পমড়। 

তখন টাকা রদময় স্বমগ ব যায়! এগুমলা েে সদমিই েোন—priestcraft (পুমরারহতমদর 

তুকতাক)। 
  

আরে কমে সদমি যাে, রক না যাে, রকিুই েলমত পারর না। এখামন ঘুমর সেড়ান, 

সেখামনও তাই। তমে এখামন হাজামরা সলাক আোর কো সিামন, সোমঝ—হাজামরা 

সলামকর উপকার হয়; সেখামন রক? 

  

রােকৃষ্ণ পরেহংমের রেষয় েজেুদার যা রলমখরিল, আরে খারল তাই চারহয়ারিলাে। 

তা না হময় কতকগুমলা জাে বান সিোঁড়া পুোঁরে পাটেময় রদময়ি, আর তার েমযে দুখানা 

আোর সলকচার; রক আপদ!! 
  

োরদা যা করমি, তা আোর েমূ্পে ব অরভেত। তামক আোর িত িত যনেোদ। েরল, 

সতােরা যা রকিু করি, আরে েুঝমত পারর না। … যা সহাক, োন্দ্রাজ ও সোমম্বমত আোর 
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েসনর েত সলাক আমি। তারা রেিান্ এেং েকল কো সোমঝ এেং তারা দয়াল; 

অতএে পররহতরচকীষ বা েুচ্ছঝমত পামর। রকেরযকরেরত। 
  

ো-োকুরােীমক আোর িত িত দণ্ডেৎ রদমে এেং েকলমক আোর যোমযাগে 

েম্ভাষে রদমে। আরে েই-টই রকিু িাপাই নাই। এখামন সলকচার কমর সেড়াই োত্র। 

গুপ্ত, তুলেী িভৃরতর রেষয় রকিুই সলখ নাই সকন? কালী রক করমি? িরৎ, সযামগন 

সেমর সগমি রকনা? আোর জীেমনর িরত সদমখ [তাকামল] আোর আপমোে হয় না। 

সদমি সদমি রকিু না রকিু সলাকরিক্ষা রদময় সেরড়ময়রি, তার েদমল রুটটর টুকমরা 

সখময়রি। যরদ সদখতুে সয, সকান কাজ করররন, সকেল সলাক েরকময় সখময়রি, তাহমল 

আজ গলায় দরড় রদময় েরতুে। 
  

োরদামক আোয় একটা রচটে রলখমত েলমে। তার েমঙ্গ আোর েত রেলমে সোয হয়। 

… আরে রােকৃষ্ণ পরেহংমের সচলা নই, আরে কারুর সচলাপত্র নই ইরত; আরে 

োরদার সচলা। যারা আোর েমনর েত কায ব করমে, আরে তামদর সচলা। যারা তা না 

করমে, তামদর সকান খের আরে চাই না, আোর সকান খের তামদর জনে নাই। ইরত 

  

নমরন্্দর 

  

১৯০* 

  

পারে ব, রনউ হোম্পোয়ার 

৭ জনু, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

অেমিমষ আরে এখামন রেঃ সলমগমটর কামি এমে সপৌৌঁমিরি। আরে জীেমন সয-েকল 

েুন্দরতে স্থান সদমখরি, এটট তামদর অনেতে। কল্পনা করুন, চতুরদবমক িকাণ্ড েমনর 

িারা আিারদত পে বতমশ্রেী ও তার েমযে একটট হ্রদ—আর সেখামন আেরা িাড়া আর 

সকউ সনই। রক েমনারে, রক রনস্তি, রক িারন্তপূে ব! িহমরর সকালাহমলর পর, আরে সয 

এখামন রক আনন্দ পাচ্ছি, তা আপরন েহমজই অনুোন করমত পামরন। 
  

এখামন এমে আরে সযন নেজীেন লাভ কমররি। আরে একলা েমনর েমযে যাই, আোর 

গীতাখারন পাে করর এেং সেি েুমখই আরি। রদন দমিমকর েমযে এ স্থান তোগ কমর 
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েহস্রিীমপাদোমন (Thousand Island Park) যাে। সেখামন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রদমনর 

পর রদন ভগোমনর যোন করে এেং একলা রনজবমন োকে। এই কল্পনাটাই েনমক উোঁচু 

কমর সদয়। 
  

ভেদীয় 

রেমেকানন্দ 

  

১৯১* 

  

[ভূজবপমত্র রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

পারে ব, N.H. 

১৭ জনু, ১৮৯৫ 

  

রিয় ভরগনী, 

আগােীকাল৭৩ যাচ্ছি েহস্রিীমপাদোমন। টেকানা—C/o Miss Dutcher, Thousand 

Island Park, N.Y. তুরে এখন সকাোয় আি? গ্রীমষ্মর েেয় সতােরা েে সকাোয় 

োকমে? অগষ্ট োমে আোর ইওমরামপ যাোর েম্ভােনা আমি। যাোর আমগ সতাোমদর 

েমঙ্গ সদখা করে। েুতরাং পত্র রদও। তািাড়া ভারত হমত কতকগুরল েই ও রচটে 

আেোর কো। অনুগ্রহ কমর সেগুমলা রেে রিরলপমের টেকানায়—রনউ ইয়মকব 

পাটেময় রদও। ভারতেমষ ব যােতীয় পরেত্র রলরপ এই ভূজবপমত্র সলখা হয়। আরেও 

েংসৃ্কমত রলখলােঃ উোপরত (রিে) েে বদা সতাোমক রক্ষা করুন। 
  

সতােরা েকমল অনন্তকাল েুমখ োক। 
  

রেমেকানন্দ 

  

১৯২* 

  

[রেঃ সলমগটমক রলরখত] 
  

Thousand Island Park, N.Y. 

C/o Miss Dutcher ১৮ জনু, ১৮৯৫ 
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রিয় েনু্ধ, 

রওনা হোর পূে বরদন রেমেে স্টাচ্ছজবে্-এর এক রচটে সপময়রি, ৫০ িলামরর একখানা 

সচকও েমঙ্গ আমি। পররদনই তা োঁর কামি িারপ্তস্বীকার সপৌৌঁরিময় সদওয়া েম্ভে রিল না। 

তাই সতাোমক অনুমরায কররি, তুরে এর পর যখন তা োঁমক রচটে রলখমে, তখন আোর 

যনেোদ ও িারপ্তস্বীকারটা তা োঁমক জারনময় রদও। 
  

িাচীন রহন্দ ুিেচন ‘সেোঁ রক স্বমগ ব সগমলও যান ভামন’-িাড়া এখামন সেি েেয় কাটমি। 

একই কো, আোমক কমোর পররশ্রে করমত হমি। অগমষ্টর িেে ভামগ রচকামগা 

যাচ্ছি। তুরে কখন রওনা হি? 

  

এখানকার েনু্ধরা েকমলই সতাোমক অরভোদন জানামি। সতাোর েে বাঙ্গীে েুখ িারন্ত 

ও স্বাস্থে কােনা করর। 
  

সতাোর সেমহর 

রেমেকানন্দ 

  

১৯৩* 

  

54 W. 33rd St., রনউ ইয়র্ক 

জনু, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আরে এইোত্র এখামন সপৌৌঁিলাে। এই অল্প ভ্রেমে আোর উপকার হময়মি। 

সেখানকার পেী ও পাহাড়গুরল—রেমিষতঃ রেঃ সলমগমটর রনউ ইয়কব িমদমির 

পেীভেনটট আোর খুে ভাল সলমগরিল। 
  

লোণ্ডে্্োগ ব সেচারী এই সেমক চমল রগময়মি। সে তার টেকানা পয বন্ত আোমক 

জারনময় যায়রন। সে সযখামনই যাক, ভগোন্ তার েঙ্গল করুন। আরে জীেমন সয দ-ু

চারজন অকপট সলাক সদখোর সেৌভাগে লাভ কমররি, সে তামদরই েমযে একজন। 
  

যা রকিু ঘমট, েেই ভালর জনে। েকল িকার রেলমনর পমরই রেমিদ অেিেম্ভােী। 

আিা করর, আরে একাই েুন্দর কাজ করমত পারে। োনুমষর কাি সেমক যত কে 
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োহাযে সনওয়া যামে, ভগোমনর কাি সেমক তত সেিী োহাযে পাওয়া যামে। এইোত্র 

আরে লণ্ডনস্থ জননক ইংমরমজর একখারন পত্র সপলাে—রতরন আোর দুইজন 

গুরুভাইময়র েমঙ্গ রকিুরদন ভারতেমষ বর রহোলয় িমদমি োে কমররিমলন। রতরন 

আোয় লণ্ডমন সযমত েলমিন। আপনামক রচটে সলখার পর, আোর িামত্ররা খুে 

োহাযে করমি এেং এখন সয ক্লােগুরল খুে ভালভামে চলমে, তামত েমন্দহ নাই। আরে 

এমত খুে আনচ্ছন্দত হময়রি, কারে খাওয়া-দাওয়ার ো শ্বাে-িশ্বামের েত রিক্ষাদান 

করাটা আোর জীেমন একটা অতোেিেক েোপার হময় দা োঁরড়ময়মি। 
  

পুঃ—‘—’ েম্বমন্ধ ‘েিবারলোণ্ড’ নােক ইংমরজী েংোদপমত্র অমনক রেষয় পড়লাে। 

রতরন রহন্দরুদগমক তামদর রনজ যমে বর গুেগুরল গ্রহে করমত রিরখময় ভারতেমষ ব যোে বই 

েৎকায ব কমরমিন। … উক্ত েরহলার সলখা পমড় তার েমযে সকানরূপ পাচ্ছণ্ডমতের 

পররচয় সপলাে না, … রকম্বা সকানরূপ আযোচ্ছত্মক ভােও সপলাে না। যা সহাক, সয-

সকউ জগমতর উপকার করমত চায়, ভগোন্ তারই েহায় হউন। 
  

এই জগৎ কত েহমজই না েুজরুকমদর িারা িতাররত হময় োমক! আর েভেতার 

িেে উমন্মমষর েেয় সেমক সেচারা োনুষমক রনরীহ সপময় তার উপর কত িেিনাই 

না চমলমি! 
  

আপনার সেমহর 

সতাোমদর রেমেকানন্দ 

  

১৯৪* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

54 W. 33rd Street, রনউ ইয়র্ক 

২২ [?] জনু, ১৮৯৫ 

  

রিয় ভরগনী, 

ভারত সেমক সিররত পত্রগুরল ও েই-এর পামে বল রনরে বমঘ্ন সপৌৌঁমিমি। রেঃ েোমের 

আগেন-েংোমদ আরে খুেই আনচ্ছন্দত। একরদন রাস্তায় রেঃ েোমের এক েনু্ধর েরহত 
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সদখা হয়। ভদ্রমলাক ইংমরজ; সেি সলাক। েলমলন, ওরহওর সকান স্থামন রেঃ েোমের 

েমঙ্গ এক োড়ীমত আমিন। 
  

আোর রদনগুমলা আমগর েতই িায় একভামে চমলমি। অেেরেত হয় অনগ বল 

েকরি, নয়মতা একদে চুপচাপ। এ গ্রীমষ্ম গ্রীনএকার যাওয়া হময় উেমে রকনা জারন 

না। সেরদন রেে িাে বামরর েরহত সদখা করর; তখন রতরন স্থানান্তমর সযমত খুে েেস্ত, 

েুতরাং োকোলাপ অরত অল্পই হয়। রতরন একজন েহীয়েী নারী। 
  

চ্ছক্রশ্চান োয়ামন্সর চচবা সকেন চলমি? আিা করর তুরে গ্রীনএকার যাি। সেখামন ওই 

দমলর ও ভূতুমড়মদর (spiritualists) অমনকমক সদখমে, তািাড়া সদখমে 

হস্তমরখারেচারক, সজোরতষী, আরও কত রক! রেে িাে বামরর সনতৃমত্ব সেখামন রেলমে 

সরামগর যােতীয় িরতকার ও যে বরেষয়ক যােতীয় েতোদ। 
  

লোণ্ডে্্োগ ব অনেত্র চমল সগমি। আরে একাই আরি। আজকাল দুয, িল, োদাে—

এইেে আোর আহার। ভাল লামগ, আরিও সেি। এই গ্রীমষ্মর েমযেই েমন হয় িরীমরর 

ওজন ৩০/৪০ পাউণ্ড কেমে। িরীমরর আকার অনুোমর ওজন টেকই হমে। ঐ যাঃ! 

সেড়ান রেষময় রেমেে এিাে্্সের উপমদমির কো এমকোমর ভুমল সগরি। তা োঁর রনউ 

ইয়মকব এমে সপৌৌঁিোর েমঙ্গ েমঙ্গ আোমক আোর সেগুরল অভোে করমত হমে। 
  

গান্ধী েম্ভেতঃ সোষ্টন হমত ভারত রওনা হময়রিমলন। পমে ইংলণ্ড হময় যামেন। তা োঁর 

অরভভারেকা রেমেে হাওয়ািব সিাকগ্রস্ত হময় সকেন আমিন? কম্বলগুমলা সয 

আটলারণ্টকগমভব েি হয়রন, েতেেতেই এমে সপৌৌঁমিমি—এটা েুখের েলমত হমে। 
  

েক্তৃতা না রদমলও এ েৎের োো সতালোর েেয় পাইরন। ভারত সেমক সেদামন্তর 

উপর ধিত, অনিত ও রেরিষ্টানিত—এই রতন িযান েম্প্রদাময়র ভাষে পাটেময়মি। 

আিা করর রনরে বমঘ্ন এমে সপৌৌঁিমে। চচবা কমর খুে আনন্দ হসে। এই গ্রীমষ্ম সেদান্তদি বন-

রেষয়ক এক পুস্তক রচনার েঙ্কল্প। ভালেন্দ, েুখদুঃমখর েংরেশ্রেই জগৎ। চক্র 

রচরকালই উেমে ও নােমে; ভাঙা গড়া রেরযর অলঙ্ঘে রেযান। যা োঁরা এ েমের পামর 

যাোর সচষ্টা করমিন, তা োঁরাই যনে। 
  

সেময়রা েে ভাল আমি সজমন েুখী হলাে। পররতামপর রেষয়, এোরকার িীমতও সকউ 

যরা পড়ল না। এরদমক িীমতর পর িীত চমল যামি। আিাও ক্ষীে হময় যামি। এখামন 
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আোর োোর কামি অেরস্থত ওয়ালিিব সহামটল। আমেররকান যনী-কনোরা ক্রয় 

করমেন েমল েহু সখতােযারী রকন্তু কপদবকহীন ইওমরাপীয় পুরুমষর িদি বনী ও আড্ডা 

এটট। আেদানী এত িচুর ও রেরেয সয, ইিানুরূপ রনে বাচন োস্তরেকই েুলভ। সকউ 

আমিন এমকোমরই ইংমরজী েলমত পামরন না, আোর আমিন জনকময়ক যা োঁরা আয 

আয ইংমরজী েমলন, যা অমনের সোযগেে নয়। ভাল ইংমরজী েলমত পামরন, এেন 

েে সলাকও আমিন। রকন্তু রনে বাকমদর তুলনায় তা োঁমদর আিা েড় কে। কারে যা োঁরা 

ইংমরজী ভাল েলমত পামরন, সেময়রা তা োঁমদর টেক ‘রেমদিী’ েমল েমন কমর না। 
  

এক েজার েইময় পড়লাে, েেুমদ্র এক আমেররকান জাহাজ িুেু িুেু। সলামকরা 

হতাি হময় অরন্তে োন্ত্বনার জনে সকানরূপ যে বানুষ্ঠামনর িময়াজন অনুভে করল। 

সিেরেমটররয়ান চামচবর এক রেরিষ্ট যে বযাজক জাহামজ রিমলন—জে্ খুমড়া। েকমল 

তা োঁমকই যমর েেল, ‘আর সতা েরমত েমেরি, এখন রকিু যে বানুষ্ঠান করুন, সদাহাই জে্ 

খুমড়া।’ খুমড়া োোর টুরপ হামত উমি যমর তখনই দান েংগ্রহ করমত শুরু করমলন। 
  

যে ব েলমত রতরন এর সেিী েুঝমতন না। এই জাতীয় সলামকর অরযকাংমিরই এই 

অেস্থা। এমদর েুচ্ছদ্ধমত যমে বর তাৎপয ব দানেংগ্রহ। ভগোন্ এমদর েঙ্গল করুন। 

এখনকার েত আরে। রকিু সখমত যাচ্ছি। েড় রখমদ সপময়মি। ইরত— 

  

সতাোমদর সেমহর 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ১৯৫-২০৪ 

১৯৫* 

  

19 W. 38th St., রনউ ইয়র্ক 

২২ জনু, ১৮৯৫ 

  

রিয় রকরি, 

সতাোমক এক লাইন না রলমখ একখানা সগাটা রচটে রলখরি। 
  

তুরে রদন রদন উন্নরত করি সজমন খুে েুখী হলাে। তুরে সয ভােি, আরে আর ভারমত 

রিরে না, এটা সতাোর ভুল যারো। আরে িীঘ্রই ভারমত রিরে, তমে সকান রেষময় েেে ব 

হময় সিমড় সদওয়া আোর স্বভাে নয়। এখামন আরে একটট েীজ পুোঁমতরি, িীঘ্রই সেটট 

েৃমক্ষ পররেত হমে—হমেই হমে। তমে আোর আিঙ্কা, যরদ আরে তাড়াহুমড়া কমর যত্ন 

সনওয়া েন্ধ করর, গািটটর োমড়র ক্ষরত হমে। সতাোমদর কাগজটা োর কমর সিল। 

সতাোমদর েমঙ্গ আোর এখানকার সলাকমদর সযাগামযাগ কমর রদময় আরে ভারমত 

যাচ্ছি আর রক। 
  

েৎে, কাজ কমর যাও, সরাে একরদমন রনরে বত হয়রন। আরে িভুর িারা পররচারলত 

হচ্ছি। েুতরাং সিমষ েে ভালই দা োঁড়ামে। রচররদমনর জনে আোর ভালোো জানমে। 
  

সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

১৯৬* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

C/o Miss Dutcher 

Thousand Island Park, N.Y. 

২৬ জনু, ১৮৯৫ 
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রিয় ভরগনী, 

ভারতীয় পত্রগুরলর (mail) জনে যনেোদ। এোর অমনক েু-খের এল। অযোপক 

েোক্সেূলামরর ‘আত্মার অেরত্ব’ িীষ বক িেন্ধগুরল োদার চাচবমক পাটেময়রি। আিা 

করর, এখন সেগুরল পমড় তুরে আনন্দ পাি। সেদামন্তর সকান অংিই েৃদ্ধ উমপক্ষা 

কমরনরন। োোে তা োঁর রনভীক কৃরতত্ব! ঔষযগুরল এমে সপৌৌঁমিমি শুমন েেরযক েুখী 

হলাে। শুল্ক রকিু লাগল নারক? যরদ সলমগ োমক, আরে রদময় সদে; আপরত্ত কমরা না। 

সখতরড়রামজর সিররত িাল, রকংখাে আর সিাটখাট কময়ক রকে েুন্দর চ্ছজরনমের 

একটা েড় পোমকট আেমি। এগুরল েনু্ধমদর উপহার রদমত চাই। তমে এমে সপৌৌঁিমত 

এখনও অন্ততঃ োে-কময়ক লাগমে 

  

ভারমতর রচটেগুমলামত সদখমে, আোমক সদমি রিমর যাোর জনে োরংোর অনুমরায 

করমি। ওরা অরস্থর হময় পমড়মি। ইওমরামপ যরদ যাই সতা রনউ ইয়কব অিমলর রেঃ 

োচ্ছন্সে সলমগমটর অরতরে হময় যাে। রতরন িয় েপ্তাহ যমর জাে বানী, োন্স, ইংলণ্ড ও 

েুইজরলমণ্ডর েে বত্র ঘুরমেন। ওখান সেমক ভারমত রিরে। চাই রক এখামনও রিরমত 

পারর। এমদমি সয েীজ েপন করলাে, তার পররেরত কােনা করর। এইোমরর িীমত 

চেৎকার কাজ হময়মি রনউ ইয়মকব। েহো ভারমত চমল সগমল েে পণ্ড হময় সযমত 

পামর। তাই যাওয়া েম্বমন্ধ এখনও েন করররন। 
  

েহস্রিীমপাদোমন লক্ষে করার েত সতেন রকিু ঘসটরন। দৃিে রেেীয় েমট। কময়কজন 

েনু্ধ রময়মিন, তা োঁমদর েমঙ্গ ঈশ্বর ও আত্মা েম্বমন্ধ ইিােত িেঙ্গ হয়। িল দুয িভৃরত 

আহার করর, আর সেদান্তরেষয়ক িকাণ্ড িকাণ্ড েংসৃ্কত গ্রন্থ পরড়, এগুরল ওরা ভারত 

সেমক অনুগ্রহ কমর পাটেময়মি। 
  

রচকামগায় যরদ রিরর সতা িয় েপ্তামহর পমূে ব নয়, চাই রক আরও সদরী হমত পামর। সেেী 

সযন আোর জনে তার েেেস্থার সকান পররেতবন না কমর। রিমর যাোর আমগ সয-সকান 

উপাময় সতাোমদর েকমলর েমঙ্গ সদখা করে—রনশ্চয় সজমনা। 
  

োন্দ্রাজ-অরভনন্দমনর উত্তর পমড় তুরে খুেই রেচরলত হময়রিমল; সেখামন রকন্তু তার 

খুে িল হময়মি। সেরদন োন্দ্রাজ ‘খ্রীষ্টান কমলমজ’র অযেক্ষ (President) রেঃ রেলার 

তা োঁর এক ভাষমে আোর রচন্তাগুরল অমনকাংমি েরন্নরেষ্ট কমর েমলমিন সয, ঈশ্বর ও 

োনুষ েম্বমন্ধ ভারমতর তেগুরল িতীমচের খুে উপমযাগী, আর যুেকমদর সেখামন 
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(পাশ্চামতে) রগময় িচারকাময ব ব্রতী হমত আহ্বান কসরমিন। এমত যে বযাজক েহমল 

সেি সক্রামযর েিার হময়মি। ‘এমরনা’ পমত্র িকারিত সয িেমন্ধর কো তুরে রলমখি, 

আরে তার রকিুই সদরখরন। রনউ ইয়মকবর েরহলারা আোর েম্পমকব সকানরূপ হইচই 

কমরনরন। সতাোর েনু্ধটটর রেেরে কল্পনািেূত। িভুত্ব করা তামদর স্বভাে নয়। আিা 

করর, িাদার সপাপ ও োদার চাচব ইওমরামপ যামিন। সদিভ্রেে জীেমন খুেই 

আনন্দদায়ক। আোমক এক জায়গায় সেিী রদন আটমক রাখমল েম্ভেতঃ োরা পড়ে। 

পররব্রাজক-জীেমনর তুলনা হয় না। 
  

চতুরদবমক অন্ধকার যতই ঘরনময় আমে, উমদ্দিে ততই রনকটেতী হয়, ততই জীেমনর 

িকৃত অে ব—জীেন সয স্বে, তা পররে্িুট হময় ওমে; সকন সয োনুষ এটা েুঝমত পামর 

না তাও সোঝা যায়। সে সয একান্ত অে বহীমনর েমযে অে বেঙ্গরত খুোঁজমত সচষ্টা কমররিল! 

স্বমের েমযে োস্তমের েন্ধান রিশুেুলভ উদেে ধে আর রক! ‘েেই ক্ষরেক, েেই 

পররেতবনিীল’—এইটুকু রনশ্চয় সজমন জ্ঞানী েেচ্ছক্ত েুখদুঃখ তোগ কমর 

জগদ্্ধেরচমত্রের োরক্ষোত্ররূমপ অেস্থান কমরন, সকান রকিুমত আেক্ত হন না। 
  

‘যা োঁমদর রচত্ত োমেে িরতটষ্ঠত, তা োঁরা ইহজীেমনই জন্মেৃতুের েন্ধন অরতক্রে কমরমিন। 

ভগোন্ রনমদবাষ ও েেদিী এেং েকমলর িরত েেেুচ্ছদ্ধ; েুতরাং তা োঁরা ভগোমনই 

অেরস্থত।’৭৪ োেনা, অজ্ঞান ও সভদদৃটষ্ট—এই রতনটটই েন্ধন। জীেমন অনােচ্ছক্ত, 

জ্ঞান ও েেদরি বতা—এই রতনটট েুচ্ছক্ত। েুচ্ছক্তই রেশ্ব-ব্রহ্মামণ্ডর লক্ষে। 
  

না আেচ্ছক্ত, না রেমিষ; না েুখ, না দুঃখ; না েৃতুে, না জীেন; না যে ব, না অযে ব; সনরত, 

সনরত সনরত। 
  

রচরতমর সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

১৯৭* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

C/o Miss Dutcher 

Thousand Island Park, N.Y. 
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রিয় ভরগনী, 

ভারতীয় পত্রারদর জনে েহু যনেোদ। ভাষার কৃতজ্ঞতা িকাি করমত অক্ষে। োদার 

চাচবমক অযোপক েোক্সেূলার-রলরখত ‘অেরত্ব’ নােক সয িেন্ধটট পাোই, সেটট পমড় 

সদমখ োকমে—তা োঁর েমত, ইহজীেমন যারা আোমদর িীরতভাজন, অতীত জমন্মও 

তারা রনশ্চয় সতেরন রিল। তাই েমন হয়, সকান পূে বজমন্ম আরে এই ভক্ত পররোমররই 

অন্তভুবক্ত রিলাে। ভারত সেমক কময়কখারন েই আেোর কো, হয়মতা এমে সগমি। 

যরদ এমে োমক, তমে অনুগ্রহ কমর এখামন পাটেময় রদও। িাকোশুল োেদ যরদ রকিু 

সদয় োমক, েংোদ পাোোত্র পাোে, জানমে। কম্বলগুরলর জনে শুমল্কর কো তুরে 

সতা রকিু সলখরন। সখতরড় সেমক আর একটট েড় পোমকট আেমে—কামপ বট, িাল, 

রকংখাে ও অনোনে সিাট সিাট চ্ছজরনমষর। সোম্বাইময় আমেররকান কনোমলর োরিৎ 

শুল্ক ওখামনই রদময় সদওয়া েম্ভে হমল ওখামনই রদময় রদমত রলমখরি। নয়মতা আোমকই 

এখামন রদমত হমে। েমন হয় োেকময়মকর পূমে ব আেমি না। েইগুরলর জনে উদ্্গ্রীে 

রইলাে। এমলই অনুগ্রহ কমর পাটেময় রদও। 
  

োমক, িাদার সপাপ ও ভরগনীমদর েকলমক আোর ভালোো। এ স্থানটট েড় ভাল 

লাগমি। আহার যৎোোনে, অযেয়ন আমলাচনা যোনারদ রকন্তু খুে চলমি। অপূে ব এক 

িারন্তর আমেমগ িাে ভমর উেমি। িরতরদনই েমন হমি—আোর করেীয় রকিু সনই। 

আরে েে বদাই পরে িারন্তমত আরি। কাজ রতরনই করমিন। আেরা যন্ত্রোত্র। তা োঁর নাে 

যনে! কাে, কািন ও িরতষ্ঠারূপ চ্ছত্ররেয েন্ধন সযন আো সেমক োেরয়ক ভামে খমে 

পমড়মি। ভারমত েমযে েমযে আোর সযেন উপলরি হত, এখামনও আোর সতেরন 

হমি—‘আোর সভদেুচ্ছদ্ধ, ভালেন্দ সোয, ভ্রে ও অজ্ঞান রেলুপ্ত হময়মি, আরে 

গুোতীত রামজে রেচরে কররি। সকান্ রেরযরেমিষ োনে? সকান্্টাই ো লঙ্ঘন 

করে?’ সে উচ্চ ভােভূরে সেমক েমন হয়, োরা রেশ্ব সযন একটা সিাো। হররঃ ওোঁ  তৎ 

েৎ; একোত্র রতরনই আমিন আর রকিু নাই। আরে সতাোমত, তুরে আোমত। সহ 

িমভা! তুরে আোর রচর আশ্রয় হও। িারন্তঃ িারন্তঃ িারন্তঃ। েতত িীরতশুমভিাযুক্ত— 

  

সতাোমদর ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

১৯৮* 
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আমেররকা 

১ জলুাই, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

সতাোমদর সিররত রেিনরীমদর েইখানা ও রােনামদর রাজার িমটা সপলাে। রাজা ও 

েহীিূমরর সদওয়ান—দুজনমকই পত্র রলমখরি। রোোঈময়র দমলর সলাকমদর েমঙ্গ 

িাঃ সজনমের োদ-িরতোদ সেমক সেি সোয হয়, রেিনরীমদর পুচ্ছস্তকাখানা এখামন 

েহুরদন পূমে ব সপৌৌঁমিমি। ঐ পুচ্ছস্তকামত একটা অেতে কো আমি। আরে এমদমি খুে 

েড় সহামটমল কখনও খাইরন, আর সকানরূপ সহামটমলও খুে কেই সগরি। োরিমোমর 

সিাট সহামটলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা রনমগ্রা সভমে সকান কালা আদরেমক স্থান সদয় না। 

সেইজনে িাঃ ভূ্রেোন্্সক—আরে যা োঁর অরতরে রিলাে—ঐখামন একটা েড় সহামটমল 

রনময় সযমত হময়রিল; কারে তারা রনমগ্রা ও রেমদিীমদর েমযে িমভদ জামন। 
  

আলারেঙ্গা, সতাোয় েলরি সিান, সতাোমদর রনমজমদরই আত্মপক্ষ েেে বন করমত 

হমে। সতােরা করচ সখাকার েত েেেহার করি সকন? যরদ সকউ সতাোমদর যে বমক 

আক্রেে কমর, সতােরা রনমজরাই তার েেে বন করমত এেং আক্রেেকারীমক েুমখর 

উপর জোে রদমত পার না সকন? আোর েম্বমন্ধ েলরি, সতাোমদর ভয় পাোর দরকার 

সনই। এখামন আোর িত্রুর সচময় রেমত্রর েংখো সেিী। আর এমদমির অরযোেীমদর 

েমযে এক-তৃতীয়াংি োত্র খ্রীষ্টান; আর রিরক্ষতমদর সভতর খুে অল্পেংখেক সলাকই 

রেিনরীমদর গ্রামহের েমযে আমন। রেিনরীরা সকান রকিুর রেরুমদ্ধ লাগমল রিরক্ষমতরা 

আোর সে রেষয়টট পিন্দ কমর। এখন রেিনরীমদর িচ্ছক্ত এখামন অমনক কমে সগমি 

এেং রদন রদন আরও কমে যামি। তারা রহন্দযুে বমক আক্রেে করমল যরদ সতাোমদর 

কষ্ট হয়, তমে সতােরা অরভোনী সিমলর েত সো োঁট িুরলময় আোর কামি কাোঁদুরন 

গাইমত সকন আে? সতােরা রক রলখমত পার না এেং তামদর যমে বর সদাষ সদরখময় রদমত 

পার না? কাপুরুষতা সতা আর যে ব নয়! 
  

এখামন ইমতােমযেই ভদ্রেোমজর সভতর একদল সলাক আোর ভাে রনময়মি। আগােী 

েৎের তামদর এেনভামে েঙ্ঘেদ্ধ করে, যামত তারা কায বক্ষে হমত পামর; তখন 

কাজটা চলমত োকমে। তারপর আরে ভারমত চমল সগমলও এখামন এেন অমনক েনু্ধ 

আমি, যারা এখানকার কামজর পৃষ্ঠমপাষক হমে এেং ভারমতও আোয় োহাযে করমে। 

েুতরাং সতাোমদর ভয় পাোর দরকার সনই। তমে সতােরা যতরদন রেিনরীমদর 
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আক্রেমে সকেল চীৎকার করমে এেং রকিু করমত না সপমর লারিময় সেড়ামে, 

ততরদন আরে সতাোমদর রদমক সচময় হােে। সতােরা সিমলমদর হামতর সিাট সিাট 

পুতুমলর েত, তা িাড়া আর রক? ‘স্বােীজী, রেিনরীরা আোমদর কােড়ামি—উঃ 

জমল েলুে! উঃ-উঃ।’ স্বােীজী আর েুমড়া সখাকামদর জনে রক করমত পামর? 

  

েৎে! আরে েুঝরি, আোমক রগময় সতাোমদর োনুষ ধতরী করমত হমে। আরে জারন, 

ভারমত সকেল নারী ও ক্লীমের োে। েুতরাং রেরক্ত হময়া না। ভারমত কাজ করার জনে 

উপায় উদ্্ভােন আোমকই করমত হমে। কতকগুমলা েচ্ছস্তেহীন ক্লীমের হামত রগময় 

আরে পড়রি না। 
  

সতাোমদর উরিি হোর দরকার সনই, সতােরা যতটুকু পার কমর যাও, তা যত অল্পই 

সহাক না সকন, একলাই আগামগাড়া েে কমর সযমত হমে। করলকাতার সলাকমদর এত 

েঙ্কীে বভাে! আর সতােরা োন্দ্রাজীরা কুকুমরর িামক েূি বা যাও! ‘নায়োত্মা েলহীমনন 

লভেঃ।’—দুে বল কখনও এই আত্মামক লাভ করমত পামর না। আোর জনে সতাোমদর 

ভয় পাোর দরকার সনই, িভু আোর েমঙ্গ রময়মিন। সতােরা সকেল আত্মরক্ষা কমর 

যাও; আোমক সদখাও সয, সতােরা ঐটুকু করমত পার, তা হমলই আরে েন্তুষ্ট। সক 

আোর েম্বমন্ধ রক েলমি, তাই রনময় আর আোমক রেরক্ত কমরা না। আোর েম্বমন্ধ 

সকান আহাম্মমকর েোমলাচনা সিানোর জনে আরে েমে সনই। সতােরা রিশু, [সজমন 

রাখ] সকেল িভূত ধযয ব, অেীে োহে ও েহতী সচষ্টা িারাই সশ্রষ্ঠ িল লাভ হময় োমক। 

আোর ভয় হমি, রকরির েন োমঝ োমঝ সযেন রিগোচ্ছজ খায়, সেইরকে রিগোচ্ছজ 

খামি। সকাে সেমক সেররময় এমে কলে যরুক না। ‘স্বােী, স্বােী’ েমল না সচোঁ রচময় ঐ 

দুষু্টমদর রেরুমদ্ধ রক োন্দ্রাজীরা এখন যুদ্ধ সঘাষো করমত পামর না, যামত তারা ‘ত্রারহ 

ত্রারহ’ চীৎকার করমত োমক? 

  

সতােরা ভয় পাি রকমে? োহেী সলামকরাই সকেল েড় েড় কাজ করমত পামর—

কাপুরুমষরা পামর না। সহ অরেশ্বারেগে, রচরকামলর জনে সজমন রাখ সয, িভু আোয় 

হাত যমর রনময় চমলমিন। যতরদন আরে পরেত্র োকে, তা োঁর দাে হময় োকে, ততরদন 

সকউ আোর একটট সকিাগ্র স্পি ব করমত পারমে না। 
  

সতাোমদর কাগজখানা োর কমর সিল। সয-সকান রকমে সহাক, আরে খুে িীঘ্র 

সতাোমদর আরও টাকা পাোচ্ছি এেং োমঝ োমঝ টাকা পাোমত োকে। সতােরা কাজ 
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কমর চল। সদিোেীর জনে রকিু কর—তাহমল তারাও সতাোমদর োহাযে করমে, েেগ্র 

জারত সতাোর রপিমন োকমে। োহেী হও, োহেী হও! োনুষ একোরই েমর। আোর 

রিমষেরা সযন কখনও সকানেমত কাপুরুষ না হয়। 
  

েদা সিোেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

১৯৯* 

  

[রেঃ সলমগটমক রলরখত] 
  

C/o Miss Dutcher 

Thousand Island Park, N.Y. 

৭ জলুাই, ১৮৯৫ 

  

রিয় েনু্ধ, 

সদখমত পাচ্ছি—আপরন রনউ ইয়কব খুে উপমভাগ করমিন, েুতরাং একটট রচটের িারা 

আপনার েযুর স্বে ভাঙোর জনে ক্ষো করমেন। 
  

রেে েোকলাউি এেং রেমেে স্টাচ্ছজবে-এর কাি সেমক আরে দুটট েুন্দর রচটে 

সপময়রি। তা োঁরা োচবগামির িামলর দুটট েুন্দর খাতা পাটেময় রদময়মিন। আরে েংসৃ্কত 

েূল সশ্লাক এেং অনুোমদ সে দুটট ভররময় সিমল আজমকর িামক পাটেময় রদলাে। 
  

শুনরি, রেমেে সিারা৭৫ গূঢ় রহেোরদমত রেশ্বােী ‘েহাত্মা’-পদ্ধরতমত চেকিদ কৃরতত্ব 

িদি বন কমরমিন। 
  

পারে ব৭৬ িাড়ার পর সেমক আরে লণ্ডমন যাোর জনে অিতোরিত অমনক জায়গা 

সেমক আেন্ত্রে পাচ্ছি এেং আরে েহু আিা রনময় ভরেষেমতর রদমক তারকময় আরি। 

লণ্ডমন কাজ করার এই েুমযাগ হারামত চাই না। তাই লণ্ডমনর আেন্ত্রমের েমঙ্গ 

আপনার আেন্ত্রেমক আরও কাজ করার ধদে আহ্বান েমলই েমন করর। 
  

আরে পুমরা এ োেটা এখামনই োকে এেং অগষ্ট োমের সকান েেময় কময়করদমনর 

জনে োত্র রচকামগায় সযমত হমে। 
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উরিি হমেন না, িাদার সলমগট, এই হল আিারেত হোর েমে বাৎকৃষ্ট েেয়—যখন 

ভালোোয় এত রনশ্চয়তা। 
  

িভু আপনামক রচরকাল আিীে বাদ করুন, রচররদমনর জনে েকল িারন্ত লাভ করুন, 

কারে আপরন তা লাভ করার খুেই উপযুক্ত। 
  

ভালোো এেং সেমহ রচররদন আপনার 

রেমেকানন্দ 

  

১৯০* 

  

19W, 38th St., রনউ ইয়র্ক 

৮ জলুাই, ১৮৯৫ 

  

সেমহর অোলোটবা,৭৭ 

আরে রনচ্ছশ্চত সয, তুরে এখন েমূ্পে বভামে সতাোর েঙ্গীতরিক্ষায় রনেি। আিা করর 

ইমতােমযে তুরে স্বরগ্রামের েে রকিুই রিমখ রনময়ি। পমরর োমর সদখা হমল সতাোর 

কাি সেমক স্বরগ্রাে েম্বমন্ধ পাে গ্রহে করা আোর খুে আনমন্দর রেষয় হমে। 
  

পারে বমত রেঃ সলমগমটর েমঙ্গ আোমদর রদনগুরল সেি আনমন্দ সকমটমি—রতরন 

ঋরষকল্প নন রক? 

  

আরে রনচ্ছশ্চত সয, হরলস্টারও (Hollister) জাে বান সদিটা খুে উপমভাগ করমি এেং 

আিা করর সতােরা সকউই জাে বান িব্দ উচ্চারে করার সচষ্টা করমত রগময় চ্ছজভ জখে 

কররন—রেমিষ কমর সেই েকল িব্দ, সযগুরলর আরম্ভ sch, tz, tsz, এেং অনে েে 

েযুর চ্ছজরনষ রদময়। 
  

জাহাজ সেমক সলখা সতাোর রচটেখারন সতাোর োময়র কামি পমড়রি। আগােী 

সেমেম্বমর আরে খুে েম্ভেতঃ ইওমরাপ যাচ্ছি। আজ পয বন্ত ইওমরামপ যাইরন। সোমটর 

উপর, সেটা যুক্তরাষ্ট্র সেমক খুে সেিী রভন্নরকে হমে না, ইমতােমযেই আরে এমদমির 

আচার-েেেহার সেি রপ্ত কমর সিমলরি। 
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পারে বমত সনৌকায় সেড়াোর েেয় আরে দা োঁড় চালানর দ-ুএকটট রেষয় রিমখ রনময়রি। 

োেীো ‘সজা সজা’-সক তা োঁর ‘েযুরতা’র জনে সখোরত রদমত হময়মি, কারে োরি এেং 

েিাগুরল েুহমূত বর জনেও তা োঁমক সিমড় সযমত চাইরিল না। পরন্তু আোমক তারা 

অমনকখারন জায়গা সিমড় রদময়রিল; আোর েমন হয় এর কারে োরিগুরল রিল 

সগা োঁড়া; তাই একজন সপৌত্তরলকমক তারা স্পি ব কমররন। আোর আোর েমন হয়, 

পারে বমত আরে খুে গান গাইতাে, সেই ভময়ই তারা পারলময় রগময়মি। আোমদর ভারর 

েুন্দর েুন্দর োচব (birch) েৃক্ষ রিল। তার িাল সেমক েই ধতরী করার রচন্তা আোর েমন 

উরদত হল—সযেন িাচীনকামল আোমদর সদমি করা হত; সতাোর ো ও োেীোর 

জনে আরে কময়কটট েংসৃ্কত সশ্লাক রলমখরি। 
  

অোলোটবা, আরে রনশ্চয়ই জারন—তুরে অরচমরই একজন রেস্ময়কর রেদুষী হমত 

চমলি। সতাোমদর দুজমনর জনে ভালোো এেং আিীে বাদ। 
  

েতত সেহেদ্ধ সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

২০১* 

  

[রেমেে স্টাচ্ছজবেমক রলরখত] 
  

C/o Miss Dutcher 

Thousand Island Park, N.Y. 

জলুাই, ১৮৯৫ 

  

ো, 

আপরন রনশ্চয় ইমতােমযে রনউ ইয়মকব এমে রগময়মিন এেং সেখামন এখন গরে 

সোমটই িচণ্ড নয়। 
  

এখামন আোমদর সেি কাটমি। সেরী লুই (Marie Louise) গতকাল এমে সপৌৌঁমিমিন। 

েুতরাং এখন পয বন্ত যা োঁরা এমেমিন, েোইমক রেরলময় আেরা টেক োতজন। 
  

পৃরেেীর েে ঘুে সযন আোমত সনমে এমেমি। আরে রদমন অন্ততঃ দ-ুঘণ্টা ঘুোই এেং 

েেস্ত রাচ্ছত্র জড়রপমণ্ডর েত অোমড় রনদ্রা যাই। েমন হয়, রনউ ইয়মকবর অরনদ্রার এটট 
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একটট িরতচ্ছক্রয়া। আরে রকিু রকিু রলখরি ও পড়রি এেং িরতরদন িাতঃরামির পর 

একটট কমর ক্লাে রনচ্ছি। কমোর রনরারেষরেরযমত আহার িস্তুত হমি, এেং আরে খুে 

উমপাে কররি। 
  

এ স্থান তোগ করোর পূমে ব আোর চরে ব সেমক সেি কময়ক পাউণ্ড উমে যামে, এ রেষময় 

আরে দৃঢ়রনশ্চয়। এটা সেেরিষ্টমদর জায়গা এেং অগষ্ট োমে তামদর রিরের-েভা 

হমে। এটা অতেন্ত েুন্দর স্থান; শুযু ভয়, জায়গাটা এই ঋতুমত অতেন্ত জনেহুল হময় 

পমড়। 
  

রেে ‘সজা সজা’র োরির ক্ষত রনশ্চয়ই এতরদমন েমূ্পে ব সেমর রগময়মি।—ো সকাোয়? 

পমরর োমর আপরন যখন তা োঁমক রচটে রলখমেন, দয়া কমর তা োঁমক আোর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা 

জানামেন। 
  

পারে বমত সয-আনমন্দ রদনগুরল সকমটমি, তার রদমক আরে েে বদাই রিমর রিমর তাকাে 

এেং এই েেেস্থার জনে রেঃ সলমগটমক েে বদাই যনেোদ জানাে। আরে তা োঁর েমঙ্গ 

ইওমরামপ সযমত পারে। যখন তা োঁর েমঙ্গ পমরর োমর সদখা হমে, দয়া কমর তা োঁমক 

আোর রচরন্তন ভালোো ও কৃতজ্ঞতা জানামেন। তা োঁর েত োনুষমদর ভালোো িারাই 

জগৎ েে বদা আরও ভাল হোর রদমক যামি। 
  

আপরন রক আপনার েনু্ধ রেমেে সিারার (লম্বা জাে বান নাে) েমঙ্গ আমিন? রতরন 

একজন েহািাে, খা োঁটট ‘েহাত্মা’। দয়া কমর তা োঁমক আোর ভালোো ও শ্রদ্ধা 

জানামেন। 
  

আরে এখন একিকার তন্দ্রািন্ন—অলে, আনমন্দর ভাে রনময় আরি, েন্দ লাগমি 

না।মেরী লুই রনউ ইয়কব সেমক তা োঁর সপাষা একটট কিপ রনময় এমেমিন। এখন এখামন 

এমে সপাষা িােীটট তার স্বাভারেক পররমেি সপময়মি। েুতরাং রেপুল অযেেোময় 

গড়ামত গড়ামত এেং হাোগুরড় রদমত রদমত সে সেরী লুই-র ভালোো ও আদরমক 

সপিমন—অমনক সপিমন সিমল চমল রগময়মি। িেেটায় রতরন রকিুটা দুঃরখত 

হময়রিমলন, রকন্তু আেরা এত সজামরর েমঙ্গ স্বাযীনতার জয়গান করমত লাগলাে সয, 

তা োঁমক অরেলমম্ব রিমর আেমত হল। 
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ঈশ্বর আপনামক এেং আপনামদর েকলমক রচরকাল আিীে বাদ করুন, এই েতত 

িাে বনা। 
  

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—‘সজা সজা’ োচবগামির িামলর ধতরী েইটট পাোয়রন। রেমেে েুলমক আরে সযটট 

পাটেময়রি, সেটট সপময় রতরন ভারর আনচ্ছন্দত। 
  

ভারত সেমক আরে অমনকগুরল েুন্দর রচটে সপময়রি। সেখামন েে টেক চলমি। 

োগরপামর রেমদমি অেরস্থত রিশুমদর আোমদর ভালোো পাটেময় সদমেন। 
  

—রে 

  

২০২* 

  

[সখতরড়র েহারাজমক রলরখত] 
  

আমেররকা. 

৯ জলুাই, ১৮৯৫ 

… আোর ভারমত সিরা েম্বমন্ধ েোপারটা দা োঁরড়ময়মি এইঃ েহারাজ সতা সেি ভালই 

জামনন, আরে হচ্ছি দৃঢ় অযেেোময়র োনুষ। আরে এ সদমি একটট েীজ পুোঁমতরি, সেটট 

ইমতােমযেই চারা হময় দা োঁরড়ময়মি। আিা করর খুে িীঘ্রই এটা েৃমক্ষ পররেত হমে। আরে 

কময়কিত অনুগােী রিষে সপময়রি; কতকগুরলমক েন্নোেী করে, তারপর তামদর 

হামত কামজর ভার রদময় ভারমত চমল যাে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আোর রেরুমদ্ধ যতই 

লাগমি, ততই তামদর সদমি একটা স্থায়ী দাগ সরমখ যাোর সরাক আোর সেমড় যামি। 

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা … তামদর রেদোেুচ্ছদ্ধ, কলামকৌিল যতই খাটাক না সকন, িরতরদনই 

েুঝমি, আোমক সচমপ সেমর সিলা তামদর পমক্ষ একটু কটেন কাজ। ইমতােমযে 

লণ্ডমন আোর কময়কটট েনু্ধ জমুটমি। আরে অগমষ্টর সিমষ সেখামন যাে েমন 

কমররি—সদরখ, ওরদমক পাদ্রীমদর কতটা ঘা োঁটামত পারা যায়। যাই সহাক, আগােী 

িীমতর রকিুটা লণ্ডমন ও রকিুটা রনউ ইয়মকব কাটামত হমে—তারপরই আোর ভারমত 

সিরোর োযা োকমে না। যরদ িভুর কৃপা হয়, তমে এই িীমতর পর এখানকার কাজ 

চালাোর জনে যমেষ্ট সলাক পাওয়া যামে। িমতেক কাজমকই রতনটট অেস্থার সভতর 
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রদময় সযমত হয়—উপহাে, রেমরায ও পররমিমষ গ্রহে। সয-সকান েেচ্ছক্ত তার েেময় 

িচরলত ভােরারি িারড়ময় আরও উচ্চতর তে িকাি কমর, তামক রনশ্চয়ই সলামক 

ভুল েুঝমে। েুতরাং োযা ও অতোচার আেুক, স্বাগতে। সকেল আোমক দৃঢ় ও পরেত্র 

হমত হমে এেং ভগোমন গভীর রেশ্বাে রাখমত হমে, তমেই এ-েে উমড় যামে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২০৩* 

  

[রেমেে স্টাচ্ছজবেমক রলরখত] 
  

Thousand Island Park 

২৯ জলুাই, ১৮৯৫ 

  

ো, 

আপনার সগৌরেেয় েেয় এমেমি। আপরন রনশ্চয়ই েুস্থ আমিন। 
  

এখামন সেি ভালভামে েেয় কাটমি। দু-একজন েরহলা েরােরর সিিময়ট সেমক 

এখামন এমেমিন আোমদর েমঙ্গ োকমত। তা োঁরা সেি পরেত্র ও ভাল। আরে োউজোণ্ড 

আইলোণ্ড সেমক সিিময়মট এেং সেখান সেমক রচকামগায় যাচ্ছি। 
  

রনউ ইয়মকব আোর ক্লাে চলমি। আোর অনুপরস্থরতমতও তারা সেি োহমের েমঙ্গ 

ক্লাে চারলময় যামি। ভাল কো, সিিময়ট সেমক সয দ-ুজন েরহলা এমেমিন, তা োঁরা 

ক্লামে সযাগদান কমরমিন, রকন্তু দুভবাগেক্রমে তা োঁমদর ভূমতর ভয়। তা োঁমদর সক 

রিরখময়মি, জ্বলন্ত এলমকাহমলর রিখায় একটু নুন রদমল কাল তলারন পমড়, তাহমল 

সেটা হমে ভূমতর অচ্ছস্তমত্বর িোে। যা সহাক, েরহলা দুটট সেি ভূমতর ভয় 

সপময়রিমলন। সলামক েমল, এই রকে ভূত রেশ্বজগমত েে বত্র িরড়ময় আমি। রপতা 

সলমগট আপনার অনুপরস্থরতমত রনশ্চয়ই খুে রনরুৎোহ হময়মিন। কারে আজ পয বন্ত 

তা োঁর সকান রচটে পাইরন। সেি, দুঃখ আমে আেুক, রেচরলত না হওয়াই সশ্রয়। কামজই 

তা রনময় আর োো ঘাোচ্ছি না। 
  

সজা সজা-র েেুদ্রযাত্রা খুেই ভয়ঙ্কর হময় োকমে। সিষ রক্ষাই রক্ষা। 
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রিশুরা৭৮ জাে বানীমত সেি আনমন্দ আমি, রনশ্চয়। তামদর জাহাজ-ভরতব ভালোো 

জানামেন। 
  

এখানকার েকমলর ভালোো জানমেন। ভরেষেৎ েংিযরমদর রনকট আপনার জীেন 

আমলাক-েরতবকার েত সহাক—এই কােনা করর। 
  

আপনার পুত্র 

সতাোমদর রেমেকানন্দ 

  

২০৪* 

  

19W, 38th St., রনউ ইয়র্ক 

৩০ জলুাই, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

তুরে টেক কমরি। নাে আর ‘েমটা’ (motto)৭৯ টেকই হময়মি। োমজ েোজেংস্কার 

রনময় ঘা োঁটাঘা োঁটট কমরা না, িেমে আযোচ্ছত্মক েংস্কার না হমল েোজেংস্কার হমত পামর 

না। সক সতাোয় েলমল, আরে েোজেংস্কার চাই? আরে সতা তা চাই না! ভগোমনর 

নাে িচার কর, কুেংস্কার ও েোমজর আেজবনার পমক্ষ ো রেপমক্ষ রকিু েমলা না। 
  

‘েন্নোেীর গীরত’৮০ এইটটই সতাোমদর কাগমজ আোর িেে িেন্ধ। রনরুৎোহ হময়া 

না—সতাোর গুরুমত রেশ্বাে হাররও না—ঈশ্বমর রেশ্বাে হাররও না। সহ েৎে! যতরদন 

সতাোর অন্তমর উৎোহ এেং গুরু ও ঈশ্বমর রেশ্বাে—এই রতনটট চ্ছজরনষ োকমে, 

ততরদন রকিুমতই সতাোয় দোমত পারমে না। আরে রদন রদন হৃদময় িচ্ছক্তর রেকাি 

অনুভে কররি। সহ োহেী োলকগে, কাজ কমর যাও। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ২০৫-২১৪ 

২০৫* 

  

[রেঃ সলমগটমক রলরখত] 
  

C/o Miss Dutcher 

Thousand Island Park, N.Y. 

৩১ জলুাই, ১৮৯৫ 

  

রিয় েনু্ধ, 

এর পূমে ব আরে আপনামক একখানা রচটে রলমখরিলাে; েমন হমি, সেটট োেযামন 

িামক সদওয়া হয়রন, তাই আর একখানা রলখরি। 
  

১৪ তাররমখর পূমে ব আরে যোেেময় রগময় সপৌৌঁিে। ১১ তাররমখর পূমে ব সয কমরই সহাক 

আোমক রনউ ইয়মকব সযমত হমে। েুতরাং িস্তুত হোর যমেষ্ট েেয় হামত পাওয়া যামে। 
  

আরে আপনার েমঙ্গ পারর-সত যাে, েমঙ্গ যাোর িযান উমদ্দিে আপনামদর রেোহ 

সদখা। আপনারা যখন ভ্রেমে োরহর হমেন, তখন আরে লণ্ডন চমল যাে। েেে্। 
  

আপনার এেং আপনামদর েকমলর িরত আোর রচরস্থায়ী ভালোো ও আিীে বামদর 

পুনরুমেখ রনষ্প্রময়াজন। 
  

েতত আপনার পুত্র 

রেমেকানন্দ 

  

২০৬* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

19W. 38th St., রনউ ইয়র্ক 

২ অগষ্ট, ১৮৯৫ 
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েুহৃিমরষু, 

আপনার িীরতপূে ব পত্রখারন আজ পাইলাে। আরে জননক েনু্ধর েরহত িেমে পারর-

সত যাইমতরি—১৭ অগষ্ট ইওমরাপ যাত্রা কররমতরি। পারর-সত আোর েনু্ধর রেোহ 

হওয়া পয বন্ত (োত্র এক েপ্তাহ) োরকে, তারপর লণ্ডমন চরলয়া যাইে। 
  

একটা িরতষ্ঠান গরড়য়া সতালা েম্বমন্ধ আপনার পরােি বটট চেৎকার, এেং আরে 

ঐভামেই অগ্রের হইমত সচষ্টা কররমতরি। 
  

এখামন আোর অমনক ঘরনষ্ঠ েনু্ধ আমিন; রকন্তু দুভবামগের কো এই সয, তা োঁহামদর 

অরযকাংিই দররদ্র। েুতরাং কাজও েন্থরগরতমত চরলমত োযে। অরযকন্তু রনউ ইয়মকব 

উমেখমযাগে রকিু গরড়য়া সতালার আমগ আরও কময়ক োে খাটটমত হইমে। কামজই 

এই িীমতর সগাড়ায় আোমক রনউ ইয়মকব রিররয়া আরেমত হইমে, এেং গ্রীমষ্ম পুনরায় 

লণ্ডমন যাইে। এখন যতদূর েমন হইমতমি, তাহামত এোমর েপ্তাহ-কময়ক োত্র লণ্ডমন 

োরকমত পাররে। রকন্তু ভগোমনর কৃপায় হয়মতা ঐ অল্প েেময়ই গুরুতর রেষময়র 

েূচনা হইমত পামর। কমে লণ্ডমন সপৌৌঁরিে, তাহা আপনামক তার কররয়া জানাইে। 
  

রেওেরিষ্ট েম্প্রদাময়র জনকময়ক আোর রনউ ইয়মকবর ক্লামে আরেয়ারিমলন। রকন্তু 

োনুষ যখনই সেদামন্তর েরহো েুচ্ছঝমত পামর, তখনই তাহামদর রহচ্ছজ-রেচ্ছজ যারোগুরল 

দূর হইয়া যায়। 
  

আোর েরােমরর অরভজ্ঞতা, যখন োনুষ সেদামন্তর েহান্ সগৌরে উপলরি কররমত 

পামর, তখন েন্ত্রতন্ত্রারদ আপনা হইমত দূর হইয়া যায়। সয েুহমূত ব োনুষ একটট উচ্চতর 

েমতের আভাে পায়, সেই েুহমূত ব রনম্নতর েতেটট স্বতই অন্তরহবত হয়। েংখোরযমকে 

রকিুই যায় আমে না। রেিঙৃ্খলা জনতা িত েৎেমরও যাহা কররমত পামর না, েুটষ্টমেয় 

কময়কটট েরল েঙ্ঘেদ্ধ এেং উৎোহী যুেক এক েৎেমর তদমপক্ষা অরযক কাজ 

কররমত পামর। এক েস্তুর উত্তাপ রনকটেতী অনোনে েস্তুমত েিাররত হয়—ইহাই 

িকৃরতর রনয়ে। েুতরাং সয পয বন্ত আোমদর েমযে সেই জ্বলন্ত অনুরাগ, েতেরনষ্ঠা, 

সিে ও েরলতা েঞ্জীরেত োরকমে, ততক্ষে আোমদর োিলে অেিেম্ভােী। ‘েতেমেে 

জয়মত নানতৃে্, েমতেন পন্থা রেতমতা সদেযানঃ।’—এই েনাতন েতে আোর 

ধেরচত্রেেয় জীেমন েহুোর পরীরক্ষত হইয়ামি। রযরন েৎস্বরূমপ আপনার অন্তমর 
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রেরাচ্ছজত, রতরনই েে বক্ষে আপনার অভ্রান্ত পেিদি বক হউন; অরচমর েুচ্ছক্তর 

আমলামক আপরন স্বয়ং উদ্ভারেত হইয়া অনেমক েুক্ত হইমত োহাযে করুন। 
  

রেমেকানন্দ 

  

২০৭ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

19W, 38th St., রনউ ইয়র্ক 

১৮৯৫ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

… ো-োকুরােীমক আোর েহুত োষ্টাঙ্গ িোে জানাইমে। 
  

রিে রিে ! 
  

এখন আরে রনউ ইয়কব িহমর। এ িহর গররেকামল টেক কলমকতার েত গরে, অজস্র 

ঘাে েসয় পড়মি, হাওয়ার সলি নাই। দুই োে উত্তর রদমক রগময়রিলাে, সেোয় সেি 

োণ্ডা। এ পত্রপাে জোে রলরখমে। এ পত্র সপৌৌঁরিোর পূমে ব আরে ইংলমণ্ড চরললাে। 

ইরত 

  

টেকানা: C/o Akshoy C. Ghosh 

Muller, Juan Duff House, Regent St., 

Cambridge, England 

  

২০৮* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

19W. 38th St., রনউ ইয়র্ক 

৯ অগষ্ট, ১৮৯৫ 

  

েুহৃিমরষু 
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… আোর েেচ্ছক্তগত েতােমতর একটু আভাে সদওয়া দরকার। আোর দৃঢ় রেশ্বাে সয, 

োনে েোমজ যমে বর অপূে ব উচ্ছ্বাে েমযে েমযে উচ্ছত্থত হইয়া োমক এেং সতেরন এক 

উচ্ছ্বাে েতবোমনও রিরক্ষত েোমজর েমযে সদখা রদময়মি। িমতেক উচ্ছ্বােমেগ আোর 

েহু কু্ষদ্র িাখায় রেভক্ত েরলয়া সোয হইমলও েূলতঃ তাহারা সয একই তে ো তেেেটষ্ট 

হইমত উদ্ভূত, তাহাও তাহামদর পরস্পমরর োদৃিে হইমত েুচ্ছঝমত পারা যায়। েতবোন 

েেময় সয যে বভাে রদন রদন রচন্তািীল েেচ্ছক্তোমত্রর েমযেই রেমিষ িভাে রেস্তার 

কররমতমি, তাহার একটট ধেরিষ্টে এই সয, যত কু্ষদ্র কু্ষদ্র েতোদ উহা হইমত উদ্ভূত 

হইমতমি, তাহারা েকমলই সেই এক অনিত-তমের অনুভূরত ও অনুেন্ধামনই েমচষ্ট। 

জাগরতক, ধনরতক এেং আচ্ছত্মক েকল সক্ষমত্রই এই একটট ভাে সদখা যাইমতমি সয, 

রেরভন্ন েতোদেেূহ ক্রমেই উদার হইমত উদারতর হইয়া সেই িাশ্বত অনিত-তমের 

অরভেুমখ অগ্রের হইমতমি। েুতরাং যররয়া লইমত পারা যায় সয, েতবোন যুমগর যত 

ভাোমন্দালন আমি, জ্ঞাত ো অজ্ঞাতোমর সেগুরল এক অপূে ব ঐকেেূলক দি বন—

অনিত সেদামন্তর িরতরূপ; আর োনে আজ পয বন্ত যত িকার একত্বোমদর দি বন 

আরেোর কররয়ামি, তন্মমযে ইহাই েমে বাত্তে। আোর ইহাও েে বদা সদখা যায় সয, 

িরতযুমগ এই েেস্ত রেরভন্ন েতোমদর েংঘমষ বর িমল সিষ পয বন্ত একটট োত্র েতোদই 

টটরকয়া যায় এেং অনে তরঙ্গগুরল উমে শুযু উহারই অমঙ্গ রেরিময় রগয়া উহামক একটট 

রেপুল ভােতরমঙ্গ পররেত কররোর জনে। তখন সেই িেল ভােমস্রাত েোমজর উপর 

রদয়া অিরতহত সেমগ েরহয়া যায়। 
  

ভারতেমষ ব, আমেররকায় ও ইংলমণ্ড অে বাৎ যাহামদর ইরতহাে আরে অেগত আরি, 

সেই েে সদমি েতবোন েেময় এইরূপ িত িত েতোমদর েংঘষ ব চরলমতমি। 

ভারতেমষ ব ধিতোদ এখন ক্রমেই ক্ষীে হইমতমি, সকেল অনিতোদই েে বমক্ষমত্র 

িতাপোন। আমেররকামতও েহু েতোমদর েমযে িাযানেলামভর জনে েংঘষ ব উপরস্থত 

হইয়ামি। ইহামদর েেগুরলই অল্পরেস্তর অনিতভামের িরতরূপ, আর সয ভােপরম্পরা 

যত দ্রতু রেস্তার লাভ কররমতমি, সেইগুরল অনিত সেদামন্তর তত সেিী অনুরূপ েরলয়া 

িতীত হইমতমি। আর আরে স্পষ্টই েুচ্ছঝমতরি সয, অনে েেগুরলমক গ্রাে কররয়া 

ভরেষেমত একটট েতোদ োো তুরলয়া দা োঁড়াইমেই। রকন্তু সেটট সকান্টট? ইরতহামের 

দৃটষ্টমত সদরখমত সগমল, সয অংিটট সযাগেতে তাহাই সিষ পয বন্ত টটরকয়া োমক। আর 

রনেলুষ চররমত্রর েত অনে সকান্ িচ্ছক্ত োনুষমক যোে ব সযাগেতা-দামন েেে ব? 

অনাগত ভরেষেমত অনিত সেদান্তই সয রচন্তািীল েেচ্ছক্তোমত্রর যে ব েরলয়া রেমেরচত 
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হইমে, তাহামত অেুোত্র েমন্দহ নাই। আোর েকল েম্প্রদাময়র েমযে তাহারাই 

জয়লাভ কররমে, যাহার জীেন চররমত্রর চরে উৎকষ ব সদখাইমত পাররমে; সে েম্প্রদায় 

সকান্ েুদূর ভরেষেমত সয আরেমে, তাহা রেমেচে নমহ। 
  

আোর রনজ জীেমনর একটু অরভজ্ঞতা জানাইমতরি। যখন আোর গুরুমদে 

সদহতোগ কররমলন, তখন আেরা িাদি জন অজ্ঞাত অখোত কপদবকহীন যুেক োত্র 

রিলাে। আর েহুেংখেক িচ্ছক্তিালী েঙ্ঘ আোরদগমক রপরষয়া সিরলোর জনে উটেয়া 

পরড়য়া লারগয়ারিল। রকন্তু শ্রীরােকৃষ্ণমদমের োরন্নমযে আেরা এক অতুল ঐশ্বময বর 

অরযকারী হইয়ারি, সকেল োক্-েে বস্ব না হইয়া যোে ব জীেনযাপমনর জনে একটা 

ঐকারন্তক ইিা ও রেরােহীন োযনার অনুমিরো তা োঁহার রনকট আেরা লাভ 

কররয়ারিলাে। আর আজ েেগ্র ভারতেষ ব তা োঁহামক জামন এেং শ্রদ্ধার েরহত তা োঁহার 

পাময় োো নত কমর। তৎিচাররত েতেেেূহ আজ দাোনমলর েত রদমক রদমক 

িড়াইয়া পরড়মতমি। দি েৎের পূমে ব তা োঁহার জন্মরতরে-উৎেমে এক িত েেচ্ছক্তমক 

একত্র কররমত পারর নাই, আর গত েৎের পিাি হাজার সলাক তা োঁহার জন্মরতরেমত 

েেমেত হইয়ারিল। 
  

সকেল েংখোরযকে িারাই সকান েহৎ কায ব েম্পন্ন হয় না; অে ব, ক্ষেতা, পাচ্ছণ্ডতে রকম্বা 

োক্্চাতুরী-ইহামদর সকানটটরই রেমিষ সকান েূলে নাই। পরেত্র, খা োঁটট এেং 

িতেক্ষানুভূরতেম্পন্ন েহািাে েেচ্ছক্তরাই জগমত েকল কায ব েম্পন্ন কররয়া োমকন। 

যরদ িমতেক সদমি এইরূপ দি-োরটট োত্র রেংহেীয বেম্পন্ন েেচ্ছক্ত জন্মগ্রহে কমরন, 

যা োঁহারা রনমজমদর েেুদয় োয়ােন্ধন রিন্ন কররয়ামিন, যা োঁহারা অেীমের স্পি ব লাভ 

কররয়ামিন, যা োঁহামদর েেগ্র রচত্ত ব্রহ্মানুযোমন রনেি, অে ব যি ও ক্ষেতার 

স্পৃহাোত্রহীন—তমে এই কময়কজন েেচ্ছক্তই েেগ্র জগৎ সতালপাড় কররয়া রদোর 

পমক্ষ যসেষ্ট। 
  

ইহাই রনগূঢ় রহেে। সযাগিেতবক পতঞ্জরল েরলয়ামিন, ‘োনুষ যখন েেুদয় অমলৌরকক 

সযাগরেভূরতর সলাভ তোগ কররমত েক্ষে হয়, তখনই তাহার যে বমেঘ নােক েোরয 

লাভ হয়।’৮১ সে অেস্থায়ই তা োঁহার ভগেদ্দি বন হয়, রতরন ভগেৎস্বরূমপ রস্থত হন, এেং 

অপরমক তদূ্রপ হইমত োহাযে কমরন। শুযু এই োেী রদমক রদমক িচার কররমত চাই। 

জগমত েহু েতোদ িচাররত হইয়ামি, লক্ষ লক্ষ পুস্তকও রলরখত হইয়ামি; রকন্তু হায়, 

োোনেোত্রও যরদ সকহ অনুষ্ঠান কররত! 
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েোজ ও েমঙ্ঘর কো েরলমত সগমল েরলমত হয় সয, উহারা আপনা-আপরন গরড়য়া 

উটেমে। সযখামন রহংোর সকান রেষয় নাই, সেখামন রহংো োরকমে রকরূমপ? আোমদর 

অরনষ্ট োযন কররমত চায়, এইরূপ অেংখে সলাক রেরলমে। রকন্তু ইহামতই রক িোরেত 

হয় না সয, েতে আোমদরই পমক্ষ? আরে জীেমন যত োযা পাইয়ারি, ততই আোর 

িচ্ছক্তর ে্িুরে হইয়ামি। এক টুকরা রুটটর জনে আরে গৃহ হইমত গৃহান্তমর রেতারড়ত 

হইয়ারি; আোর রাজা-েহারাজগে কতৃবকও আরে েহুভামে পূচ্ছজত এেং েহুোর 

রনেরন্ত্রত হইয়ারি। রেষয়ী সলাক এেং পুমরারহতকুল েেভামে আোর উপর রনন্দােষ বে 

কররয়ামি। রকন্তু তাহামত আোর রক আমে যায়? ভগোন্ তাহামদর কলোে করুন, 

তাহারাও আোর আত্মার েরহত েমূ্পে ব অরভন্ন। েস্তুতঃ ইহারা েকমল আোমক জ্জরং 

সোমিবরই (spring board) েত োহাযে কররয়ামি—ইহামদর িরতঘামত আোর িচ্ছক্ত 

উচ্চ হইমত উচ্চতর রেকাি লাভ কররয়ামি। 
  

োক্্েে বস্ব যে বিচারক সদরখয়া সয আোর ভয় পাইোর রকিুই নাই, তাহা সেি 

ভালভামেই উপলরি কররয়ারি। েতেদ্রষ্টা েহাপুরুষগে কখনও কাহারও িত্রুতা 

কররমত পামরন না। ‘েচনোগীি’রা েক্তৃতা কররমত োকুক! তদমপক্ষা ভাল রকিু 

তাহারা জামন না। নাে, যি ও কারেনী-কািন লইয়া তাহারা রেমভার ও েত্ত োকুক। 

আর আেরা সযন যমে বাপলরির, ব্রহ্মলামভর ও ব্রহ্ম হওয়ার জনেই দৃঢ়ব্রত হই। আেরা 

সযন েৃতুে পয বন্ত এেং জীেমনর পর জীেন েোরপয়া েতেমকই আোঁকড়াইয়া যররয়া োরক। 

অমনের কোয় আেরা সযন সোমটই কে বপাত না করর। েেগ্র জীেমনর োযনার িমল 

যরদ আোমদর েমযে একজনও জগমতর কটেন েন্ধনপাি রিন্ন কররয়া েুক্ত হইমত 

পামর, তমেই আোমদর ব্রত উদ্্যারপত হইল। হররঃ ওোঁ। 
  

আর একটট কো। ভারতমক আরে েতে-েতেই ভালোরে, রকন্তু িরতরদন আোর দৃটষ্ট 

খুরলয়া যাইমতমি। আোমদর দৃটষ্টমত ভারতেষ ব, ইংলণ্ড রকম্বা আমেররকা ইতোরদ আোর 

রক? ভ্রারন্তেিতঃ সলামক যাহারদগমক ‘োনুষ’ েরলয়া অরভরহত কমর, আেরা সেই 

‘নারায়মের’ই সেেক। সয েেচ্ছক্ত েৃক্ষেূমল জলমেচন কমর, সে রক িকারান্তমর েেস্ত 

েৃক্ষটটমতই জলমেচন কমর না? 

  

রক োোচ্ছজক, রক রাজননরতক, রক আযোচ্ছত্মক—েকল সক্ষমত্রই যোে ব কলোমের 

রভরত্ত একটটই আমি, সেটট—এইটুকু জানা সয, ‘আরে ও আোর ভাই এক।’ েে বমদমি 
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েে বজারতর পমক্ষই এ কো েেভামে েতে। আরে েরলমত চাই, িাচে অমপক্ষা 

পাশ্চাতেই এ তে আরও িীঘ্র যারো কররমত পাররমে। কারে এই রচন্তােূত্রটটর িেয়মন 

এেং েুটষ্টমেয় কময়কজন অনুভূরতেম্পন্ন েেচ্ছক্ত উৎপন্ন কররয়াই িামচের েেুদয় 

ক্ষেতা িায় রনঃমিরষত। 
  

আেরা সযন নাে, যি ও িভুত্ব-স্পৃহা রেেজবন রদয়া কমে ব ব্রতী হই। আেরা সযন কাে, 

সক্রায ও সলামভর েন্ধন হইমত েুক্ত হই। তাহা হইমলই আেরা েতে েস্তু লাভ কররে। 
  

ভগেৎপদারশ্রত 

আপনার রেমেকানন্দ 

  

২০৯* 

  

[রেঃ সলমগটমক রলরখত] 
  

Thousand Island Park, N.Y. 

অগষ্ট, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

… রেঃ স্টারিবর (যা োঁর কো সেরদন আপনামক রলমখরি) কাি সেমক আর একখানা পত্র 

সপলাে। এখারন আপনামক পাটেময় রদচ্ছি। সদখুন, েেস্ত সকেন আমগ সেমক ধতরী 

হময় আেমি! এখারন ও রেঃ সলমগমটর রনেন্ত্রেপত্র একেমঙ্গ সদখমল, আপনার রক 

এটট ধদে আহ্বান েমল েমন হয় না? আরে ঐরূপ েমন করর। েুতরাং ঐ আহ্বান 

অনুেরে কররি। অগমষ্টর সিষামিরষ রেঃ সলমগমটর েমঙ্গ আরে পারর যাে এেং 

সেখামন সেমক লণ্ডন। … সহল-পররোমরর েমঙ্গ সদখা করোর জনে রচকামগা সযমত 

হমে। েুতরাং গ্রীনএকার েচ্ছম্মলনীমত সযাগ রদমত পারলাে না। 
  

আোর গুরুভাইমদর ও আোর কামজর জনে আপরন যতটুকু োহাযে করমত পামরন, 

সকেল সেইটুকু োহাযেই আরে এখন চাই। আরে আোর স্বমদিোেীর িরত কতবেে 

কতকটা কমররি। এখন জগমতর জনে—যার কাজ সেমক এই সদহ সপময়রি, সদমির 

জনে—সয সদি আোমক ভাে রদময়মি, েনুষেজারতর জনে—যামদর েমযে আরে 

রনমজমক একজন েলমত পারর, রকিু করে। যতই েয়ে োড়মি, ততই ‘োনুষ েে বমশ্রষ্ঠ 
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িােী’ রহন্দমুদর এই েতোমদর তাৎপয ব েুঝমত পাচ্ছি। েুেলোমনরাও তাই েমলন। 

আো সদেদূতগেমক (Angels) েমলরিমলন আদেমক িোে করমত। ইেরলে্ কমররন, 

তাই সে িয়তান (Satan) হল। এই পৃরেেী যােতীয় স্বগ বামপক্ষা উচ্চ—ইহাই জগমতর 

েে বমশ্রষ্ঠ রিক্ষালয়। আর েঙ্গল ও েৃহস্পরত গ্রমহর সলামকরা রনশ্চয়ই আোমদর 

অমপক্ষা রনম্নমশ্রেীর—তারা যখন আোমদর েমঙ্গ েংোদ আদানিদান করমত পামর 

না। তোকরেত উচ্চিারেগে পরমলাকগত অপর এক সদহযারী েেচ্ছক্ত িাড়া আর রকিুই 

নয়; ঐ সদহ েূক্ষ্ম হমলও েস্তুতঃ হস্তপদারদরেরিষ্ট োনেমদহই। তারা এই পৃরেেীমত 

অপর সকান সলামক োে কমর, এমকোমর অদৃিেও নয়। তারা রচন্তা কমর, আোমদর 

নোয় তামদরও জ্ঞান ও অনোনে েে রকিুই আমি—েুতরাং তারাও োনুষ। সদেগে—

এমঞ্জলগেও তাই। রকন্তু সকেল োনুষই ঈশ্বর হয় এেং অনোনে েকমল পুনরায় 

োনেজন্ম গ্রহে কমর তমে ঈশ্বরত্ে লাভ করমত পামর। েোক্সেূলামরর সিষ িেন্ধটট 

আপনার সকেন লাগল? ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২১০* 

  

আমেররকা 

অগষ্ট, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এই পত্রখারন সতাোর কামি সপৌৌঁিোর পূমে বই আরে পাররমত উপরস্থত হে। েুতরাং 

করলকাতা ও সখতরড়মত রলমখ রদও সয, উপরস্থত সযন সেখান সেমক আমেররকার 

টেকানায় রচটে না সলমখ। তমে আগােী িীমতই আোর রনউ ইয়মকব রিররি। েুতরাং 

যরদ রেমিষ রকিু িময়াজনীয় েংোদ োমক, তমে রনউ ইয়মকব 19 W. 38th St. টেকানায় 

পাোমে। এ েির আরে অমনক কাজ কমররি, আেমি েির আরও অমনক রকিু 

করোর আিা রারখ। রেিনরীমদর রেষয় রনময় োো ঘারেও না। তারা সচোঁ চামে, এ 

স্বাভারেক। অন্ন োরা সগমল সক না সচোঁ চায়? গত দুই েৎের রেিনরী িমণ্ড েস্ত িাোঁক 

পমড়মি, আর সে-িাোঁকটা সেমড়ই চমলমি। যাই সহাক, আরে রেিনরীমদর েমূ্পে ব 

োিলে কােনা করর। যতরদন সতাোমদর ঈশ্বর ও গুরুর ওপর অনুরাগ োকমে, আর 

েমতের ওপর রেশ্বাে োকমে, ততরদন সহ েৎে, রকিুমতই সতাোমদর ক্ষরত করমত 
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পারমে না। রকন্তু এর েমযে একটট সগমলই রেপদ। তুরে সেি েমলি, আোর ভােগুরল 

ভারত অমপক্ষা পাশ্চাতে সদমি সেিী পররোমে কাময ব পররেত হমত চমলমি। আর 

িকৃতপমক্ষ ভারত আোর জনে যা কমরমি, আরে ভারমতর জনে তার সচময় সেিী 

কমররি। এক টুকমরা রুটট ও তার েমঙ্গ ঝুরড়খামনক গালাগাল—এই সতা সেখামন 

সপময়রি। আরে েমতে রেশ্বােী; আরে সযখামনই যাই না সকন, িভু আোর জনে দমল 

দমল কেী সিরে কমরন। আর তারা ভারতীয় রিষেমদর েত নয়, তারা গুরুর জনে 

জীেন তোগ করমত িস্তুত। েতেই আোর ঈশ্বর—েেগ্র জগৎ আোর সদি। আরে 

‘কতবমেে’ রেশ্বােী নই, ‘কতবেে’ হমি েংোরীর পমক্ষ অরভিাপ, েন্নোেীর জনে নয়। 

‘কতবেে’ একটা োমজ কোোত্র। আরে েুক্ত, আোর েন্ধন রিন্ন হময় সগমি—এই িরীর 

সকাোয় যায় ো না যায়, আরে রক তা গ্রাহে করর? সতােরা আোমক েরাের টেক টেক 

োহাযে কমর এমেি—িভু সতাোমদর তার পুরস্কার সদমেন। আরে ভারত ো 

আমেররকা সেমক কখনও িিংো চাইরন, আর এখনও ঐরূপ িাোঁকা চ্ছজরনষ খুোঁজরি 

না। আরে ভগোমনর েন্তান, আোর কামি একটা েতে আমি—জগৎমক সিখাোর 

জনে। আর রযরন আোমক ঐ েতে রদময়মিন, রতরন পৃরেেীর সশ্রষ্ঠ ও েেমচময় োহেী 

েেচ্ছক্তমদর েযে সেমক আোমক েহকেী েে সিরে করমেন। সতােরা—রহন্দরুা কময়ক 

েিমরর সভতরই সদখমে, িভু পাশ্চাতে সদমি রক কাণ্ড কমরন! সতােরা সেই 

িাচীনকামলর য়াহুদী জারতর েত—জাে পামত্র সিায়া কুকুমরর েত—রনমজরাও খামে 

না, অপরমকও সখমত সদমে না। সতাোমদর যে বভাে সোমটই সনই; রান্নাঘর হমি 

সতাোমদর ঈশ্বর, িাস্ত্র—ভামতর হা োঁরড়। আর সতাোমদর িচ্ছক্তর পররচয়—রারি রারি 

েন্তান-উৎপাদমন। সতােরা কময়কটট সিমল খুে োহেী, রকন্তু কখনও কখনও আোর 

েমন হয়, সতােরাও রেশ্বাে হারাি। েৎেগে, কােমড় পমড় োক, আোর েন্তানগমের 

েমযে সকউ সযন কাপুরুষ না োমক। সতাোমদর েমযে সয েে বামপক্ষা োহেী, েে বদা তার 

েঙ্গ করমে। েড় েড় েোপার রক কখনও েহমজ রনষ্পন্ন হয়? েেয়, ধযয ব ও অদেে 

ইিািচ্ছক্তমত কাজ হয়। আরে সতাোমদর এখন অমনক কো েলমত পারতাে, যামত 

সতাোমদর হৃদয় আনমন্দ লারিময় ওমে, রকন্তু তা আরে েলে না। আরে সলৌহেৎ দৃঢ় 

ইিািচ্ছক্ত ও হৃদয় চাই, যা রকিুমতই কজ্জম্পত হয় না। দৃঢ়ভামে সলমগ োক। িভু 

সতাোমদর আিীে বাদ করুন। 
  

েদা আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 
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২১১* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

ওোঁ  তৎ েৎ 

  

Hotel Continental 
3 Rue Castiglione, Paris 

২৬ অগষ্ট, ১৮৯৫ 

  

রিয় েনু্ধ, 

গত পরশু এখামন এমে সপৌৌঁমিরি। একজন আমেররকান েনু্ধর অরতরে হময় এমদমি 

এমেরি; আগােী েপ্তামহ এখামন তা োঁর রেোহ হমে। 
  

সে েেয় পয বন্ত তা োঁর েমঙ্গ আোমক এখামন োকমত হমে তারপমর লণ্ডন যাোর সকান 

োযা োকমে না । 
  

আপনার েমঙ্গ োক্ষামতর আনমন্দর জনে েোকুলভামে অমপক্ষা কররি। 
  

েদা েৎস্বরূমপ আপনার 

রেমেকানন্দ 

  

২১২* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

C/o Miss MacLeod, Hollande 

রু দে লা পোয়্, পারর 

৫ সেমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

েুহৃদের, 

আপনার অনুগ্রমহর জনে কৃতজ্ঞতা িকাি অনােিেক; কারে ভাষায় তা েেক্ত হোর 

নয়। 
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রেে েূলামরর এক িীরতপূে ব আেন্ত্রে সপময়রি। আর তা োঁর োেস্থানও আপনার োড়ীর 

কামি। েুতরাং িেমে দ-ুএক রদন তা োঁর ওখামন উমে তারপর আপনার োড়ী সগমল সেি 

হমে, েমন কররি। 
  

আোর িরীর কময়করদন যােৎ রেমিষ অেুস্থ োকায় পত্র রদমত রেলম্ব হল। অরচমর 

েমন িামে আপনার েরহত রেরলত হোর েুমযামগর অমপক্ষায় আরি। সিে ও 

ঈশ্বরিীরত েূমত্র আপনার েরহত রচর আেদ্ধ— 

  

রেমেকানন্দ 

  

২১৩* 

  

পারর 

৯ সেমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এইোত্র সতাোর ও চ্ছজ.চ্ছজ-র পত্র আমেররকা ঘুমর আোর কামি সপৌৌঁিল। 
  

সতােরা সয রেিনরীমদর োমজ কোগুমলার ওপর এতটা গুরত্ব আমরাপ কর, তামত 

আরে আশ্চয ব হচ্ছি। অেিে আরে েেই খাই। যরদ করলকাতার সলামকরা চায় সয, আরে 

রহন্দখুাদে িাড়া আর রকিু না খাই, তমে তামদর েমলা, তারা সযন আোয় একজন রা োঁযুনী 

ও তামক রাখোর উপযুক্ত খরচ পাটেময় সদয়। এক কানাকরড় োহাযে করোর েুরদ 

সনই, এরদমক গাময় পমড় উপমদি ঝাড়া—এমত আোর হারেই পায়। 
  

অপররদমক যরদ রেিনরীরা েমল, আরে েন্নোেীর কারেনী-কািন-তোগ-রূপ িেে দুই 

ব্রত কখনও ভঙ্গ কমররি, তমে তামদর েমলা সয, তারা েস্ত রেেোোদী। রেিনরী 

রহউেমক পররোররূমপ রলমখ চ্ছজজ্ঞাো করমে, রতরন সযন সতাোয় সলমখন—রতরন 

আোর রক রক অেদাচরে সদমখরিমলন, অেো রতরন যামদর কামি শুমনমিন, তামদর 

নাে সযন সতাোয় সদন এেং জানমত চাইমে—রতরন স্বচমক্ষ তা সদমখরিমলন রকনা। 

এইরূপ করমলই িমের েোযান হময় যামে, আর তামদর দুষ্টারে যরা পমড় যামে। িাঃ 

সজন্্ে্্ ঐ রেেোোদীমদর এইরূমপ যররময় রদময়রিমলন। 
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আোর েম্বমন্ধ এইটুকু সজমন সরমখা, কারও কোয় আরে চলে না। আোর জীেমনর 

ব্রত রক, তা আরে জারন, আর সকান জারতরেমিমষর ওপর আোর তীব্র রেমিষ সনই। 

আরে সযেন ভারমতর, সতেরন েেগ্র জগমতর। এ রেষয় রনময় োমজ যা-তা েকমল 

চলমে না, আরে যতটা পারর সতাোমদর োহাযে কমররি—এখন সতােরা রনমজমদর 

োেলাও। সকান্ সদমির আোর উপর রেমিষ দােী আমি? আরে জারতরেমিমষর 

ক্রীতদাে না রক? অরেশ্বােী নাচ্ছস্তকগে, সতােরা আর োমজ েমকা না। 
  

আরে এখামন কমোর পররশ্রে কমররি—আর যা রকিু টাকা সপময়রি, েে করলকাতা ও 

োন্দ্রামজ পাটেময়রি। এখন এত করোর পর তামদর আহাম্মমকর েত হুকুমে আোমক 

চলমত হমে! সতােরা রক লজ্জজ্জত হি না? আরে রহন্দমুদর রক যার যারর? আরে রক 

তামদর িিংোর এতটুকু সতায়াক্কা রারখ, না—তামদর রনন্দার ভয় করর? েৎে, আরে 

অোযারে িকৃরতর সলাক, সতােরা পয বন্ত এখনও আোয় েুঝমত পারমল না। 

সতাোমদর কাজ সতােরা কমর যাও; তা যরদ না পার সতা চুপ কমর োক। আোমক রদময় 

সতাোমদর েমনােত কাজ করাোর সচষ্টা কমরা না। আোর সপিমন এেন একটা িচ্ছক্ত 

সদখরি, যা োনুষ সদেতা ো িয়তামনর িচ্ছক্তর সচময় অমনকগুে েড়। কারও োহাযে 

চাই না। আরেই সতা োরাজীেন অপরমক োহাযে কমর আেরি। আোমক োহাযে 

কমরমি, এেন সলাক সতা আরে এখনও সদখমত পাইরন। োঙালীরা—তামদর সদমি যত 

োনুষ জমন্মমি, তার েমযে েে বমশ্রষ্ঠ রােকৃষ্ণ পরেহংমের কামজ োহামযের জনে কটা 

টাকা তুলমত পামর না, এরদমক ক্রোগত োমজ েকমি; আর যার জমনে তারা রকিুই 

কমররন, েরং সয তামদর জনে যোোযে কমরমি, তারই ওপর হুকুে চালামত চায়! জগৎ 

এইরূপ অকৃতজ্ঞই েমট!! সতােরা রক েলমত চাও, সতােরা যামদর রিরক্ষত রহন্দ ুেমল 

োক, সেই জারতমভদচমক্র রনচ্ছষ্পষ্ট, কুেংস্কারািন্ন, দয়ামলিিূনে, কপট, নাচ্ছস্তক, 

কাপুরুষমদর েমযে একজন হময় জীেনযারে করোর ও েরোর জনে আরে জমন্মরি? 

আরে কাপুরুষতামক ঘৃো করর। আরে কাপুরুষমদর েমঙ্গ এেং রাজননরতক 

আহাম্মরকর েমঙ্গ সকান েংস্রে রাখমত চাই না। আরে সকান িকার রাজনীরতমত 

(Politics) রেশ্বােী নই। ঈশ্বর ও েতেই জগমত একোত্র রাজনীরত, আর েে োমজ। 
  

কাল লণ্ডমন যাচ্ছি। উপরস্থত সেখামন আোর টেকানা হমেঃ 

C/o ই.টট.স্টারিব; হাইরভউ, সকভাি বোে, রররিং, ইংলে্ি 

  

েদা আিীে বাদক 
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রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—আরে ইংলণ্ড ও আমেররকা উভয়ত্রই কাগজ োর করে, েমন কররি। েুতরাং 

কাগমজর জনে সতােরা েমূ্পে বরূমপ আোর ওপর রনভবর কর, তাহমল চলমে না। 

সতাোমদর িাড়াও আোর অমনক চ্ছজরনষ আমি সদখোর। 
  

রে 

  

২১৪ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy 

হাইরভউ, সকভাি বোে, 

রররিং, ইংলণ্ড ১৮৯৫ 

  

সিোস্পমদষু, 

ইতঃপূমে ব পত্র পাইয়া োরকমে। এক্ষমে ইংলমণ্ড আোর যােতীয় পত্রারদ উপররউক্ত 

টেকানায় পাোইমে। রেঃ স্টারিব তারকদাদার পরররচত। রতরন আোমক এখামন 

আনাইয়ামিন এেং আেরা উভময় একমত্র ইংলমণ্ড হাঙ্গাে কররোর সচষ্টায় আরি। 

এোর আরে নমভম্বর োমে পুনরায় আমেররকা যাত্রা কররে, অতএে এখামন একজন 

উত্তে েংসৃ্কত ও ইংমরজী, রেমিষতঃ ইংমরজী-জানা সলামকর আেিেক—িরৎ ো তুরে 

ো োরদা। তাহার েমযে সতাোর িরীর যরদ একদে আমরাগে হইয়া োমক সতা েড়ই 

ভাল। তুরে আরেমে, নতুো িরৎমক পাোইমে। কাজ এই সয, আরে সয-েকল সচলা-

পত্র এখামন রারখয়া যাইে, তাহামদর রিক্ষা সদওয়া ও সেদান্তারদ পড়ান এেং একটু-

আযটু ইংমরজীমত তজবো করা, েমযে েমযে সলকচার-পত্র সদওয়া। ‘কে বো োযেমত 

েুচ্ছদ্ধঃ।’—র আরেোর েড়ই ইিা, রকন্তু সগাড়া িক্ত কমর না গা োঁরেমল িাোঁে হইয়া যাইমে। 

এই পমত্র এক সচক পাোইলাে, তাহামত কাপড়-সচাপড় রকরনমে (অে বাৎ সয আরেমে)। 

সচক েমহন্দ্রোেু—োষ্টার েহািময়র নামে পাোইলাে। গঙ্গাযমরর টটমেটট সচাগা েমে 

আমি; ঐ েমঙর এক সচাগা সগরুয়া রমঙর োনাইয়া লইমে। Collar (কলার)-টা সযন 

রকিু উপমর হয়, অে বাৎ গলা পয বন্ত োকা পমড়। … েকমলর আমগ একটা খুে গরে 

ওভারমকাট; িীত েড়ই িেল। জাহামজর উপর ওভারমকাট খুে গরে …। সেমকণ্ড 
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ক্লামের টটমকট পাোইমতরি; অে বাৎ িাষ্ট ব ক্লাে সেমকণ্ড ক্লামে েড় রেমিষ পাে বকে নাই। 

… যরদ িিীর আো রস্থর হয়, তাহা হইমল পূে ব হইমত রনরারেষ খাওয়ার েমন্দােস্ত 

কররয়া লইমে। 
  

সোমম্ব যাইয়া সেোে ব রকং রকং এণ্ড সকাং, সিাটব, সোমম্ব অরিমে যাইয়া েরলমে সয, 

‘আরে স্টারিব োমহমের সলাক’—তাহা হইমল তাহারা সতাোমক এক টটমকট রদমে ইংলণ্ড 

পয বন্ত। এখান হইমত এক রচটে উক্ত সকাম্পানীর উপর যাইমতমি। সখতরড়র রাজামক 

এক রচটে রলরখমতরি সয, তা োঁহার সোমম্বর এমজণ্ট সযন সতাোমক সদরখয়া শুরনয়া book 

(েুক) কররয়া সদয়। যরদ এই ১৫০ টাকায় কাপড়-সচাপড় না হয়, রাখাল সযন সতাোয় 

োকী টাকা সদয়; আরে পমর তাহামক পাোইয়া রদে। তািাড়া ৫০ টাকা হাত খরমচর 

জনে রারখমে—রাখালমক রদমত েরলমে। তারপর আরে পাোইয়া রদে। চুনীোেুর জনে 

সয টাকা পাোইয়ারি, তাহার খের আজও পাই নাই। পত্রপাে চরলয়া আরেমে। 

েমহন্দ্রোেুমক েরলমে, রতরন আোর করলকাতার এমজণ্ট। রতরন সযন পত্রপাে রেঃ 

স্টারিবমক এক রচটে রলমখন সয, যা রকিু করলকাতা েম্বমন্ধ সলখা পড়া business 

(ধেষরয়ক কায ব) ইতোরদ আোমদর কররমত হইমে, তাহা রতরন কররমত রাজী আমিন। 

অে বাৎ রেঃ স্টারিব আোর ইংলমণ্ডর সেমক্রটারী, েমহন্দ্র- োেু করলকাতার, আলারেঙ্গা 

োন্দ্রামজর ইতোরদ ইতোরদ। োন্দ্রামজ এ খের পাোইমে। েকমল উটেয়া পরড়য়া না 

লারগমল রক কাজ হয়? ‘উমদোরগনং পুরুষরেংহেুনপরত লক্ষ্মীঃ’ (উমদোগী 

পুরুষরেংমহরই লক্ষ্মী লাভ হয়) ইতোরদ। সপিু সদরখমত হইমে না—forward (এরগময় 

চল)। অনন্ত েীয ব, অনন্ত উৎোহ, অনন্ত োহে ও অনন্ত ধযয ব চাই, তমে েহাকায ব োযন 

হইমে। দুরনয়ায় আগুন লাগাইময় রদমত হইমে। 
  

আর সয রদন ষ্টীোর টেক হইমে, তৎক্ষোৎ রেঃ স্টারিবমক এক পত্র রলরখমে সয, ‘অেুক 

ষ্টীোমর আরে আরেমতরি।’ নতুো লণ্ডমন সপৌৌঁরিয়া সগালোল হইয়া না যাও। সয ষ্টীোর 

একদে লণ্ডন যায়, তাহাই লইমে; কারে তাহামত যরদও দ-ুচারর রদন অরযক লামগ, 

পরন্তু ভাড়া কে লামগ। এক্ষমে আোমদর অরযক পয়ো সতা নাই। কামল দমল দমল 

চতুরদবমক পাোইে। রকেরযকরেরত। 
  

রেমেকানন্দ 
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পুঃ—পত্রপাে সখতরড়র রাজামক রলরখমে সয, তুরে সোমম্ব যাইমতি ইতোরদ, এেং তা োঁহার 

সলাক সযন সতাোয় জাহামজ চড়াইয়া সদয়। 
  

রে 

  

এই টেকানা একটা পমকট েুমক রলরখয়া েমঙ্গ রারখমে—সগাল না হয়। 
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পত্রাবলী ২১৫-২২৪ 

২১৫ 

  

[স্বােী অখণ্ডানন্দমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy 

রররিং, ইংলে্ি 

১৮৯৫ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোর পমত্র েরেমিষ অেগত হইলাে। সতাোর েঙ্কল্প েড়ই উত্তে। রকন্তু সতাোমদর 

জারতর েমযে Organization (েঙ্ঘেদ্ধ হইয়া কায ব কররোর) িচ্ছক্তর এমকোমরই 

অভাে। ঐ এক অভােই েকল অনমে বর কারে। পা োঁচজমন রেমল একটা কাজ কররমত 

এমকোমরই নারাজ। Organization—এর (েঙ্ঘজীেমনর) িেে আেি্যক এই সয, 

obedience (আজ্ঞােহতা), যখন ইিা হল একটু রকিু কররলাে, তারপর সঘাড়ার 

রিে—তামত কাজ হয় না—plodding industry and perseverance (রস্থর যীর ভামে 

পররশ্রে ও অযেেোয়) চাই। Regular correspondence (রনয়রেত পত্রেেেহার) 

অে বাৎ রক কাজ করি—রক িল হল, িরতোমে ো োমে দুইোর রীরতেত রলরখয়া 

পাোইমে। একজন উত্তে ইংমরজী ও েংসৃ্কত-জানা েন্নোেী এখামন (ইংলমণ্ড) 

আেিেক। আরে এখান হইমত িীঘ্রই পুনরায় আমেররকা যাইে, আোর অেতবোমন 

সে এখামন কায ব কররমে। িরৎ ও িিী এই দুইজন িাড়া আরে সতা আর কামকও সদখরি 

না। িরৎমক টাকা পাটেময়রি ও পত্রপাে চমল আেমত রলমখরি। রাজাজীমক৮২ 

রলমখরি সয, তা োঁর সোমম্বর agent (ভারিাপ্ত কে বচারী) সযন িরৎমক সদমখ শুমন 

জাহামজ চারপময় সদয়। আরে রলখমত ভুমল সগরি, তুরে যরদ েমন কমর পার—িরমতর 

েমঙ্গ এক েস্তা েুমগর িাল, সিালার িাল, অড়র িাল ও রকচ্ছিৎ সেরে পাটেময় 

রদমে।৮৩ পচ্ছণ্ডত নারায়ে দাে, শ্রীিঙ্করলাল, ওঝাজী, িাক্তার ও েকলমক আোর 

িেয় েরলমে। সগাপীর সচামখর ওষুয এখামন রক আমি? সপমটণ্ট ওষুয েে জয়ুাচুরর 

েে বত্র। তামক আোর আিীে বাদ সদমে ও আর আর েে সচলাগুমলামক। যমজ্ঞশ্বরোেু 

েীরামট একটা রক েভা কমরমিন ও আোমদর েমঙ্গ সযাগ রদময় কাজ করমত চান। 
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ভাল, তা োঁর একটা রক কাগজও আমি, কালীমক সেখামন পাটেময় দাও, কালী যরদ পামর 

েীরামট একটা centre (সকন্দ্র) করুক এেং সেই কাগজটা যামত রহন্দী ভাষামত হয়, 

এেন সচষ্টা করুক—আরে রকিু রকিু টাকা পাটেময় সদে। কালী েীরাট রগময় আোমক 

যোযে ররমপাটব করমল আরে টাকা পাটেময় সদে। আজেীমর একটা centre (সকন্দ্র) 

করোর সচষ্টা কর। … োহারানপুমর পচ্ছণ্ডত অরিমহাত্রী রক একটা েভা কমরমিন। তা োঁরা 

আোমক এক রচটে সলমখন। তা োঁমদর েমঙ্গ correspondence (পত্রেেেহার) রারখমে। 

েকমলর েমঙ্গ সেলামেিা etc., work, work (কাজ কাজ)। এই রকে centre (সকন্দ্র) 

করমত োক। করলকাতায়—োন্দ্রামজ already (পূে ব হইমতই) আমি, যরদ েীরামট ও 

আজেীমর পার সতা েড়ই ভাল হয়। ঐিকার যীমর যীমর জায়গায় জায়গায় centre 

(সকন্দ্র) করমত োক। এখামন আোর েকল রচটেপত্র C/o রেঃ ই. টট. স্টারিব, হাইরভউ, 

সকভাি বোে, রররিং, ইংলণ্ড। আমেররকায় C/o রেে রিরলপ্্ে্ 19 W. 38th St., রনউ 

ইয়কব। ক্রমে দুরনয়া িারপময় সিলমত হমে। Obedience (আজ্ঞােহতা) িেে দরকার। 

আগুমন ঝা োঁপ রদমত ধতয়ার হমত হমে—তমে কাজ হয়। … ঐ-রকে রাজপুতানায় 

গ্রামে গ্রামে েভা কর etc. রকেরযকরেরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

২১৬* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy, রররিং, 

ইংলে্ি 

১৭ সেমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

রেঃ স্টারিব এেং আরে ইংলমণ্ড েরেরত গেন কররোর জনে অন্ততঃ দুই-চার জন সেরা 

দৃঢ়মচতা ও সেযােী সলাক চাই, অতএে আোরদগমক যীমর যীমর অগ্রের হইমত হইমে। 

আোরদগমক িেে হইমত েতকব হইমত হইমে—যাহামত কতকগুরল ‘সখয়ালী’ সলামকর 

পাোয় না পরড়। আপরন সোয হয় জামনন, আমেররকামতও আোর উমদ্দিে এইরূপ 

রিল। রেঃ স্টারিব রকিুরদন ভারতেমষ ব আোমদর েন্নোেীমদর েরহত তাহামদর রীরতনীরত 
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োরনয়া োে কররয়ারিমলন। রতরন একজন রিরক্ষত, েংসৃ্কত ভাষায় অরভজ্ঞ এেং 

অতীে উদেেিীল সলাক। এ পয বন্ত উত্তে। 
  

পরেত্রতা, অযেেোয় এেং উদেে—এই রতনটট গুে আরে একেমঙ্গ চাই। যরদ এইরূপ 

িয়জন সলাক এখামন পাই, আোর কাজ চরলমত োরকমে। এইরূপ দুই-চারজন সলাক 

পাইোর েম্ভােনা আমি। ইরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

২১৭* 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy, রররিং, ইংলে্ি 

সেমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় সজা সজা, 

সতাোমক িীঘ্র রচটে না সদওয়ার জনে েহস্র ক্ষো চাইরি। লণ্ডমন রনরে বমঘ্ন সপৌৌঁমিরি। 

েনু্ধর েন্ধান সপময়রি, তা োঁর োড়ীমত সেি আরি। চেৎকার পররোর। স্ত্রীটট তা োঁর 

োস্তরেকই সদেীতুলে, আর রতরন রনমজ যোে ব ভারতমিরেক। োযুমদর েমঙ্গ ঘরনষ্ঠভামে 

সেলামেিা কমর তা োঁমদরই েত সখময়-সদময় রতরন ভারমত দীঘ বকাল কাটটময়মিন। 

কামজই তা োঁর এখামন আরে খুে আনমন্দ আরি। এর েমযেই ভারত সেমক সিরা 

অেেরিাপ্ত কময়কজন উচ্চপদস্থ ধেরনকমক সদখলাে; তা োঁরা আোর েমঙ্গ সেি ভদ্র 

েেেহার করমলন। ‘িোেেে ব েেচ্ছক্তোত্রই রনমগ্রা’—আসেররকানমদর এই অদ্ভুত যারো 

এখামন সোমটই সদখা যায় না। রাস্তায় সকউ আোর রদমক হা োঁ কমর তারকময়ও োমক না। 

ভারমতর োরহমর আর সকাোও এরূপ েুরস্থর সোয করররন। ইংমরজরা আোমদর সোমঝ, 

আেরাও তামদর েুচ্ছঝ। এমদমির রিক্ষা, েভেতা সেি উচ্চ স্তমরর; সেজনে এেং 

েহুরদমনর রিক্ষার িমল এতটা পাে বকে। 
  

টাটবল-িামভরা রিমরমিন রক? তা োঁমদর ও তা োঁমদর স্বজমনর উপর ভগোমনর কৃপা েদা 

েরষ বত সহাক। ‘সেেী’রা সকেন আমি? আর এলোটবা ও হরলস্টার? তামদর আোর 

অজস্র ভালোো জানামে এেং তুরে রনমজ জানমে। 
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েনু্ধটট েংসৃ্কত ভাষায় েুপচ্ছণ্ডত। েুতরাং িঙ্কর িভৃরত আচায বমদর ভাষেপামে আেরা 

েে বদা রনযুক্ত আরি। এখামন এখন সকেল যে ব ও দি বন চমলমি, সজা সজা! অমটাের 

োমে লণ্ডমন ক্লাে সনোর সচষ্টায় আরি। 
  

রচর িীরত-সেহ-শুমভিা 

েহ রেমেকানন্দ 

  

২১৮* 

  

রররিং, ইংলে্ি 

২৪ সেমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

রেঃ স্টারিবমক েংসৃ্কত রিখমত োহাযে করা িাড়া এ পয বন্ত আরে উমেখমযাগে সকান 

কাজই করররন। ভারতেষ ব সেমক আোর গুরুভ্রাতামদর েমযে একজন েন্নোেীমক 

আনোর জনে রতরন আোয় েমলমিন। আরে আমেররকায় চমল সগমল সেই েন্নোেী 

তা োঁমক োহাযে করমত পামরন, আরে ভারতেমষ ব রলমখরি একজমনর জনে। এ পয বন্ত েে 

ভালভামেই চলমি। এখন পরেতী সেউময়র জনে অমপক্ষা কররি। ‘এরড়ময় সযও না, 

খুোঁমজও সেরড়ও না; ভগোন্ যা পাোন, তার জনে অমপক্ষা কর’—এই আোর েূলেন্ত্র। 

আরে রচটে খুে কে রলরখ েমট, রকন্তু আোর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূে ব। ইরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

২১৯* 

  

রররিং, ইংলে্ি 

৪ অমটাের, ১৮৯৫ 

  

সেমহর োগ বামরট,৮৪ 

… পরেত্রতা, ধযয ব ও অযেেোয় িারা েকল রেঘ্ন দূর হয়। েে েড় েড় েোপার অেিে 

যীমর যীমর হময় োমক। … আোর ভালোো জানমে। ইরত— 
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রেমেকানন্দ 

  

২২০ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy 

রররিং 

৪ অমটাের, ১৮৯৫ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

তুরে অেগত আি সয, আরে এক্ষমে ইংলমণ্ড। িায় এক োে যােৎ এস্থামন োরকয়া 

পুনঃ আমেররকা যাত্রা কররে। আগােী গ্রীষ্মকামল পুনঃ ইংলমণ্ড আরেে। এক্ষমে 

ইংলমণ্ড রেমিষ রকিু হইোর আিা নাই, তমে িভু েে বিচ্ছক্তোন্। যীমর যীমর সদখা 

যাউক। 
  

ইতঃপূমে ব িরৎমক আরেোর টাকা পাোইয়ারি ও পত্র রলরখয়ারি। িরৎ ো িিী 

দুইজমনর একজন যাহামত আইমে তাহা কররমে। িিীর সরাগ যরদ েমূ্পে ব আমরাগে 

হইয়া োমক, অে বাৎ রনচ্ছশ্চহ্ন হইয়া োমক, তাহা হইমল পাোইমে। চে বমরাগ িীতিযান 

সদমি েড় িেল হইমত পামর না—উহা এই দারুে িীমত একদে োররয়া যাইমত পামর। 

নতুো িরৎমক। … Sturdy (স্টারিব) োমহমের টাকা, সে সয-িকার সলাক চায়, সেই 

িকার আনাইমত হইমে। উক্ত রেঃ স্টারিব আোর রনকট দীক্ষা গ্রহে কররয়ামি এেং 

েড়ই উদেেী ও েজ্জন। রেওেরির হাঙ্গাোয় পরড়য়া েৃো েেয় নষ্ট কররয়ামি েরলয়া 

েড়ই আপমোে। 
  

িেেতঃ এরূপ সলাক চাই, যাহার ইংমরজী এেং েংসৃ্কমত রেমিষ সোয। ‘—’ িীঘ্র 

ইংমরজী রিরখমত পাররমেন এস্থামন আরেমল, েতে েমট, রকন্তু এমদমি রিরখমত সলাক 

এখনও আরনমত পারর না; যাহারা রিখাইমত পাররমে, তাহামদর িেে চাই। রিতীয় কো 

এই সয, যাহারা েম্পমদ রেপমদ আোয় তোগ কররমে না, তাহামদর আরে রেশ্বাে করর। 

… অতেন্ত রেশ্বােী সলাক চাই, তারপর সগাড়াপত্তন হময় সগমল যার ইিা সগালোল 

কর, ভয় নাই। 
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… দাদা, না হয় রােকৃষ্ণ পরেহংে একটা রেমি েস্তুই রিল, না হয় তা োঁর আরশ্রত হওয়া 

একটা েড় ভুল কে বই হময়মি, রকন্তু এখন উপায় রক? একটা জন্ম না হয় োমজই সগল; 

েরমদর োত রক সিমর? দি স্বােী রক হয়? সতােরা সয যার দমল যাও, আোর সকান 

আপরত্ত নাই, রকিুোত্রও নাই, তমে এ দুরনয়া ঘুমর সদখরি সয, তা োঁর ঘর িাড়া আর েকল 

ঘমরই ‘ভামের ঘমর চুরর’। তা োঁর জমনর উপর আোর একান্ত ভালোো, একান্ত রেশ্বাে। 

রক কররে? একমঘময় েল েলমে, রকন্তু ঐটট আোর আেল কো। সয তা োঁমক 

আত্মেেপ বে কমরমি, তার পাময় কাোঁটা রেোঁযমল আোর হামড় লামগ, অনে েকলমক 

আরে ভালোরে। আোর েত অোম্প্রদারয়ক জগমত রেরল, রকন্তু ঐটুকু আোর 

সগা োঁড়ারে, োি করমে। তা োঁর সদাহাই িাড়া কার সদাহাই সদে? আেমি জমন্ম না হয় েড় 

গুরু সদখা যামে, এ জন্ম এ িরীর সেই েূখ ব োেুন রকমন রনময়মি। 
  

সপমটর কো খুমল েললুে দাদা, রাগ কমরা না। আরে সতাোমদর সগালাে, যতক্ষে 

সতােরা তা োঁর সগালাে—এক চুল তার োইমর সগমল সতােরা আর আরে এক েোন। … 

েোজ-িোজ যত সদখি সদি-রেমদমি, েে সয রতরন রগমল সরমখমিন দাদা—

‘েনয়নেত রনহতাঃ পূে বমেে রনরেত্তোত্রং ভে েেেোরচন্।’ আজ ো কাল ও-েে 

সতাোমদর অমঙ্গ রেরিময় যামে সয। হায় সর অল্প রেশ্বাে! তা োঁর কৃপায় ‘ব্রহ্মাণ্ডং 

সগাষ্পদায়মত।’ রনেকহারাে হময়া না, ও পামপর িায়চ্ছশ্চত্ত সনই। নাে যি েুকাজ—

যজু্জমহারে যত্তপেোরে যদোরে &c. (ইতোরদ) েে তা োঁর পাময় েোঁমপ দাও। আোমদর 

আর রক চাই? রতরন িরে রদময়মিন, আোর রক চাই? ভচ্ছক্ত রনমজই সয িলস্বরূপা—

আোর চাই রক? সহ ভাই, রযরন খাইময় পররময় েুচ্ছদ্ধ রেমদে রদময় োনুষ করমলন, রযরন 

আত্মার চকু্ষ খুমল রদমলন, যা োঁমক রদনরাত সদখমল সয জীেন্ত ঈশ্বর, যা োঁর পরেত্রতা আর 

সিে আর ঐশ্বয ব রাে, কৃষ্ণ, েুদ্ধ, যীশু, ধচতনে িভৃরতমত এক কো োত্র িকাি, তা োঁর 

কামি রনেকহারারে!!! সতার েুদ্ধ, কৃষ্ণ িভৃরত রতন ভাগ গল্প ধে সতা নয়, … অেন 

োকুমরর দয়া সভাল! … সকষ্ট, যীশু জমন্মরিমলন রকনা, তার সকানই িোে নাই; আর 

োক্ষাৎ োকুরমক সদমখও সতামদর োমঝ োমঝ েরতভ্রে হয়! রযক্ সতামদর জীেমন!! 

আর আরে রক েরলে? সদমি সদমি নাচ্ছস্তক পাষমণ্ড তা োঁর িরে পূজা করমি, আর 

সতামদর েরতভ্রে হয় েেময় েেময়!!! সতামদর েত লাখ লাখ রতরন রনঃশ্বামে ধতরী কমর 

সনমেন। সতামদর জন্ম যনে, কুল যনে, সদি যনে সয, তা োঁর পাময়র যূলা সপময়রিে। আরে 

রক কররে, আোমক কামজই সগা োঁড়া হমত হমি। আরে সয তা োঁর জন িাড়া আর সকাোও 

পরেত্রতা ও রনঃস্বাে বতা সদখমত পাই না। েকল জায়গামতই সয ভামের ঘমর চুরর, সকেল 
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তা োঁর ঘর িাড়া। রতরন সয রমক্ষ করমিন, সদখমত পাচ্ছি সয। ওমর পাগল, পরীর েত 

সেময় েে, লাখ লাখ টাকা—-এ েকল তুি হময় যামি, এ রক আোর সজামর? না, 

রতরন রক্ষা করমিন? তা োঁর জন িাড়া সয আরে কাউমকই একটা টাকা, একটা সেময় 

োনুমষর কামি রেশ্বাে কররমন। যার তা োঁমক রেশ্বাে নাই আর ো-োকুরােীমত ভচ্ছক্ত নাই, 

তার সঘাড়ার রিেও হমে না, োদা োঙলা েললুে, েমন সরমখা। 
  

… হরমোহন দুরেস্থা জারনময়মিন এেং িীঘ্রই স্থান-িাড়া হমত হমে েলমিন। সলকচার 

সচময়মিন—সলকচার-সিকচার এখন রকিু নাই, তমে রকিু টাকা এখনও গা োঁমট আমি—

তা োঁমক পাটেময় সদে, ভয় নাই। পত্রপাে পাটেময় রদতাে, রকন্তু েমন্দহ হমি সয, আোর 

টাকা োরা সগমি—সেজনেই পাোই নাই। রিতীয়তঃ সকান্ টেকানায় পাোে, তা সতা 

জারন না। োন্দ্রাজীরা সদখরি, কাগজ োর করমত পারমল না। রেষয়েুচ্ছদ্ধ রহন্দজুারতর 

সয এমকোমরই নাই। সয েেময় সয কাজ িরতশ্রুত হও, টেক সেই েেময় তা করা চাই, 

নতুো সলামকর রেশ্বাে চমল যায়। টাকাকরড়র কো পত্রপাে জোে রদমত হয়। … োষ্টার 

েিায় যরদ রাজী হন, তাহমল তা োঁমক কলমকতার এমজণ্ট হমত েলমে, কারে তা োঁর উপর 

আোর পূে ব রেশ্বাে এেং রতরন এই েকল রেষয় অমনক েুমঝন, সিমলোনুরষ 

হুড়দঙু্গমলর কাজ নয়। একটা Centre (সকন্দ্র)—টেকানা তা োঁমক করমত েলমে, সয 

টেকানা—ঘরড়-ঘরড় েদলামে না ও সয টেকানায় আরে কলমকতার েেস্ত রচটেপত্র 

পাটেময় সদে। … 

  

রকেরযকরেরত 

নমরন্্দর 

  

২২১* 

  

রররিং, ইংলে্ি 

অমটাের, ১৮৯৫ 

  

রিয় সজা সজা, 

সতাোর পত্র সপময় েড়ই েুখী হলাে। েমন হময়রিল, েুচ্ছঝ ো আোয় ভুমল সগমল। 

লণ্ডমন ও লণ্ডমনর কামিরপমে কময়কটট েক্তৃতা সদে; ২২ তাররমখ োমড় আটটার 

েেয় রিমন্সে হমল সদে োযারমের জনে একটট। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 206 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এখামন চমল এমে একটা ক্লাে গমড় সিল না। েলমত সগমল এখামন এখনও রকিুই কমর 

উেমত পারররন। কাজ টেকেত চালু করমত সেি েেয় লামগ। আমেররকায় রনউ ইয়মকব 

োোনে যা হময়মি তামতই আোর দুই েৎের সলমগ সগল। েকলমক ভালোো 

জানাচ্ছি। 
  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

২২২* 

  

রররিং 

৬ অমটাের, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল,, 

… আরে রেঃ স্টারিবর েরহত ‘ভচ্ছক্ত’ েম্বমন্ধ একখারন পুস্তমকর অনুোদ কররমতরি, িচুর 

টীকা েমেত উহা িীঘ্রই িকারিত হইমে। এই োমে আোমক লণ্ডমন দুইটট এেং 

সেমিন-সহমি একটট েক্তৃতা রদমত হইমে। ইহামত কতকগুরল ক্লাে খুরলোর ও 

পাররোররক েক্তৃতার েমন্দােস্ত হইোর েুরেযা হইমে। কতকগুরল হইচই না কররয়া 

চুপচাপ কাজ কররমত চাই। … আোর শুমভিারদ জারনমেন। 
  

আপনার 

রেমেকানন্দ 

  

২২৩* 

  

[রেমেে সলমগটমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy, Esq. 

হাই রভউ, সকভাি বোে, রররিং ইংলে্ি 

অমটাের, ১৮৯৫ 

  

ো, 
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সিমলমক সভামলনরন সতা? আপরন এখন সকাোয়? োেীো ও রিশুরা? আপনার 

েচ্ছন্দমরর ঋরষতুলে পূজারীর খের রক? ‘সজা সজা’ এত িীঘ্র ‘রনে বাে’ লাভ করমি না, 

রকন্তু তার গভীর নীরেতা সদমখ েমন হয় গভীর ‘েোরয’। 
  

আপরন রক ঘুমর সেড়ামিন? আরে ইংলণ্ডমক খুে উপমভাগ কররি। আোর েনু্ধর 

েমঙ্গ দি বনিাস্ত্র আমলাচনা কমর কাটাচ্ছি—খাোর ও যূেপান করার জনে অল্প একটু 

েেয় সরমখ। ধিতোদ অনিতোদ এেং তৎেংক্রান্ত যােতীয় রেষয় িাড়া আোমদর 

আর রকিু আমলাচে সনই। 
  

েমন হয় লম্বা িাউজার পমর হরলস্টার অতেন্ত েয বাদােম্পন্ন হময়মি; এেং এলোটবা 

জাে বান রিখমি। 
  

এখামন ইংমরজরা খুেই েনু্ধভাোপন্ন। করতপয় এোংমলা-ইচ্ছণ্ডয়ান েেরতমরমক সকউ 

কালা আদেীমদর ঘৃো কমর না। এেন রক রাস্তায় আোমক লক্ষে কমর সকউ সকান 

েেঙ্গরে কমর না। োমঝ োমঝ আরে অোক হময় ভারে, তাহমল রক আোর েুমখর রঙ 

োদা হময় রগময়মি, রকন্তু আররিমত েতে যরা পমড়; তেু এখামন েোই খুে 

েনু্ধভাোপন্ন। 
  

আোর সয-েকল ইংমরজ পুরুষ এেং নারী ভারতেষ বমক ভালোমে, তারা রহন্দমুদর 

সচময়ও সেিী ‘রহন্দ’ু। আপরন শুমন রেচ্ছস্মত হমেন সয, এখামন আরে রনখুোঁত ভারতীয় 

পদ্ধরতমত িস্তুত িচুর তররতরকারী পাচ্ছি। যখন একজন ইংমরজ একটট চ্ছজরনষ যমর, 

সে তখন তার গভীরতে সদমি িমেি কমর। গতকাল জননক অযোপক রেঃ 

সেজামরর েমঙ্গ আোর োক্ষাৎ হময়মি—রতরন এখামন একজন ঊব বতন কে বচারী। 

রতরন তা োঁর অময বক জীেন ভারমত কাটটময়মিন; িাচীন রচন্তা ও জ্ঞামনর েমযে রতরন 

এতখারন পুষ্ট হময়মিন সয, ভারমতর োইমরর সকান রকিুর জনে রতরন সোমটই পমরায়া 

কমরন না। শুমন আশ্চয ব হমেন সয, অমনক রচন্তািীল ইংমরজ নরনারী েমন কমর সয, 

রহন্দমুদর জারতরেভাগই োোচ্ছজক েেেোর একোত্র েোযান। আপরন হয়মতা কল্পনা 

করমত পারমেন, সেই যারো োোয় রনময় তারা েোজতন্ত্রী ও অনোনে েোজতারন্ত্রক 

গেতন্ত্রীমদর কতখারন ঘৃো কমর!! আোর এখামন পুরুমষরা—অরত উচ্চরিরক্ষমতরা—

ভারতীয় রচন্তাযারা েম্পমকব গভীর আগ্রহিীল, সে তুলনায় সেময়মদর েংখো খুে কে। 

আমেররকার সচময় এখামন সেময়মদর জীেমনর পরররযও েংকীে বতর। এ পয বন্ত আোর 
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েে রকিুই ভালয় ভালয় হময় যামি। পরেতী ঘটনােলী জানাে। গৃহস্বােী, রােীোতা, 

সজা সজা এেং রিশুমদর ভালোো। 
  

আপনামদর রচররদমনর 

রেমেকানন্দ 

  

২২৪* 

  

রররিং, ইংলে্ি 

২০ অমটাের, ১৮৯৫ 

  

রিয় সজা সজা, 

এই পমত্র সলমগটরদগমক লণ্ডমন স্বাগত জানাচ্ছি। এক রহোমে এমদি আোর 

োতৃভূরে, েুতরাং পূমে বই সতাোরদগমক অভেে বনা জানাচ্ছি। পমর আগােী েঙ্গলোর 

২২ তাররমখ েন্ধো োমড় আটটায় রিমন্সে হমল আরে সতাোমদর অভেে বনা গ্রহে করে। 
  

েঙ্গলোর পয বন্ত আরে এত েেস্ত োকে সয, এর েমযে সকানক্রমেই সতাোর েমঙ্গ সদখা 

কমর উেমত পারে না। তারপর সয-সকান রদন সদখা করে। চাই রক েঙ্গলোর রদনও 

রগময় পড়মত পারর। 
  

রচররদমনর ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। 
  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ২২৫-২৩৪ 

২২৫* 

  

C/o E. T. Sturdy,রররিং, ইংলে্ি 

২৪ অমটাের,১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

‘ব্রহ্মোরদমনর’ দুটট েংখো সপলাে—সেি হময়মি—এইরূপ কমর চল। কাগমজর 

িিদপট একটু ভাল করোর সচষ্টা কর, আর েংরক্ষপ্ত েম্পাদকীয় েন্তেেগুরলর 

ভাষাটা আর একটু হালকা অেচ ভােগুরল একটু চটকদার করোর সচষ্টা কর। 

গুরুগম্ভীর ভাষা ও িা োঁদ সকেল িযান িযান িেন্ধগুরলর জনে সরমখ দাও। রেঃ স্টারিব 

কময়কটট িেন্ধ রলখমেন। আরে সতাোমক কময়কখানা কাগজও পাোচ্ছি—তার েমযে 

দুখানা যোক্রমে যে বেহােভা ও রেিনরীগে েম্বমন্ধ। কাগজখানা ইংরলি চামচবর 

উন্নরতিীল েম্প্রদাময়র অনেতে েুখপত্র। আোর অনুোন—েম্পাদকপত্নী আোমক 

এগুরল পাটেময় রদময়মিন, কারে তা োঁর ধেেকখানায় আরে িীঘ্র েক্তৃতা সদে। 

েম্পাদমকর নাে রেঃ হাউইে—রতরন ইংরলি চামচবর একজন রেখোত পুমরারহত। 
  

ইমতােমযেই এখামন আোর িেে েক্তৃতা হময় সগমি, আর ‘স্টোণ্ডািব’ কাগমজর 

েন্তেে পড়মলই েুঝমত পারমে, সলামক তা সকেন ভালভামে রনময়মি। ‘স্টোণ্ডািব’ 

রক্ষেিীল েম্প্রদাময়র রেমিষ িচ্ছক্তিালী কাগজগুরলর েমযে অনেতে। আগােী 

েঙ্গলোর লণ্ডমন রগময় ৮০ ওকরল ষ্ট্রীট, (Chelsea, London, S.W.) টেকানায় 

একোে োকে। তারপর আমেররকায় রিমর রগময় আোর আগােী গ্রীমষ্ম এখামন 

আেে। এ পয বন্ত সদখি, ইংলমণ্ড েুন্দরভামে েীজ েপন করা হময়মি। আোর 

অনুপরস্থরতমত রেঃ স্টারি—আোর এক েন্নোেী গুরুভ্রাতা, রযরন িীঘ্রই এখামন 

আেমিন, তা োঁর েমঙ্গ রেমল ক্লােগুরল চালামেন। 
  

োহে অেলম্বন কর ও কাজ কমর যাও। ধযয ব ও দৃঢ়তার েমঙ্গ কাজ কমর যাও—এই 

একোত্র উপায়। আরে রিতীয়োর আমেররকা সেমক সতাোমদর সয টাকা পাটেময়রি, 

তা েম্ভেতঃ রনরাপমদ সপৌৌঁমিমি। ঐ টাকার িারপ্তস্বীকার আমেররকায় করমে, কারে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 210 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই পত্র সতাোমদর রনকট সপৌৌঁিোর পূমে বই আরে আমেররকায় রিরে। সতাোমদর 

অেিে আোর 19W. 38th Street, রনউ ইয়কব, আমেররকা—এই টেকানাটা েমন 

আমি। সতােরা অেিে সকভাি বোে ইতোরদ টেকানায় রেঃ স্টারিবমক পত্র রলখমে এেং 

তা োঁর েমঙ্গ োক্ষাৎ পত্রেেেহার করমে। োন্দ্রামজর েমঙ্গ পত্রেেেহামরর িরতরনরয হমে 

তুরে, করলকাতায় েমহন্দ্রনাে গুপ্ত, আমেররকায় রেে সেরী রিরলপ্্ে্, রনউ ইয়কব—

এইরূপ চলমত োকুক। এখন কাগজটার রদমক পুমরাপুরর েমনামযাগ দাও। এটা যামত 

দৃঢ়িরতটষ্ঠত হয়, তার সচষ্টা কর। রেঃ স্টারিব েেময় েেময় রলখমেন—আরেও রলখে। 

এখন আরে আর টাকা পাোমত পারে না—ইংলমণ্ড েক্তৃতা রদময় পয়ো পাওয়া যায় 

না, েুতরাং আোমক এখামন েে টাকা খরচ করমত হময়মি, এক পয়োও লাভ হয়রন। 

ক্রমে ক্রমে এখামন এেন েনু্ধ পাে, যারা োেরয়ক পত্র িভৃরতর জনে টাকা খরচ 

করমে। কাজ কমর চল—ধযয ব, পরেত্রতা, োহে ও দৃঢ়তার েমঙ্গ কাজ কমর যাও—এই 

ক-টট রেষয় েমন সরমখা। লণ্ডমন সেনমনর েমঙ্গ আোর কময়কোর সদখা হময়রিল। 

এখন কাগজখানামক দা োঁড় করোর জনে েেগ্র িচ্ছক্ত িময়াগ কর। যতরদন পয বন্ত তুরে 

েরল ও পরেত্র োকমে, ততরদন পয বন্ত কখনও রেিল হমে না; ো সতাোয় তোগ 

করমেন না, সতাোর ওপর তা োঁর েে বিকার শুভারিে েরষ বত হমে। ইরত 

  

সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

২২৬ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy, রররিং, 

ইংলে্ি 

১৮৯৫ 

  

রিয় িিী, 

সতাোর রচটে, চুনীোেুর রচটে, োমণ্ডমলর রচটে পূমে ব পাইয়ারি। রাখামলর রচটে আজ 

পাইলাে। রাখাল gravel-এ (পােররমত) ভুরগয়ামি শুরনয়া দুঃরখত হইলাে। সোয হয়, 

েদহজমের কারে হইয়া োরকমে। … েমের business (কাজকে ব) োষ্টার েহািয় যরদ 
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রাজী হন, তা োঁমক রদময় করামে, অেো হুটমকামক রদময়। োমণ্ডলমক তার েংোর 

সদখমত েলমে, েমের কামজ-টামজ েৃো েেয় সে েেয় না কমর। হুটমকার সদনা সিায 

হময় সগমি; এখন োো েুরড়ময় রনমত েলমে। … আরে আযা জমল-স্থমল সলাক চাই না। 
  

হরমোহনমক েলমে, সলকচার-সিকচার এখন আোর রকিুই নাই। েুমরি দমত্তর এক 

‘নারদেূত্র’ সতােরা পাটেময়রিমল। সকন, দুরনয়ায় রক আর নারদেংরহতা িাপা রিল না? 

… হরমোহন রক-একটা Lord (লর্ি) রােকৃষ্ণ পরেহংে কমরমি? Lordটা আোর 

রক—English Lord না Duke? 

  

রাখালমক েলমে, সলামক যা হয় েলুক সগ। ‘সলাক না সপাক’। ভামের ঘমর সতাোমদর 

চুরর না োমক এেং Jesuitism-এর (কপটতার) রদক্ োড়ামে না। Orthodox 

(আনুষ্ঠারনক) সপৌরারেক রহন্দ ুআরে সকান্ কামল, ো আচারী রহন্দ ুসকান্ কামল? I do 

not pose as one৮৫ োঙালীরাই আোমক োনুষ করমল, টাকাকরড় রদময় পাোমল, 

এখনও আোমক এখামন পররমপাষে করমি—অহ হ!!! তামদর েন জরুগময় কো েলমত 

হমে—না? োঙালীরা রক েমল না েমল, ওেে রক গ্রামহের েমযে রনমত হয় নারক? ওমদর 

সদমি োর েিমরর সেময়র সিমল হয়! যা োঁর জমন্ম ওমদর সদি পরেত্র হময় সগল, তা োঁর 

একটা রেরক পয়োর রকিু করমত পারমল না, আোর লম্বা কো! োঙলামদমি েুচ্ছঝ যাে 

আর েমন কমরি? ওরা ভারতেমষ বর নাে খারাপ কমরমি। … েে করমত হয় পচ্ছশ্চমে 

রাজপুতানায়, পাঞ্জামে even (এেন রক) সোম্বাময়। োঙালী! … লণ্ডমন কতকগুমলা 

কারের েত—আোর টুরপ-টাপা োোয় রদময় ঘুরমত সদখমত পাই। কামলা হামত খানা 

িুোঁ মল ইংমরজরা খায় না—এই আদর! চ্ছঝ-চাকমরর দমল ইয়াররক রদময় সদমি রগময় 

েড়মলাক হয়!! রাে! রাে! আহার সগোঁরড় গুগরল, পান িস্রাে-েুোরেত পুকুরজল, 

সভাজনপাত্র সিোঁড়া কলাপাতা এেং সিমলর েলেূত্র-রেরশ্রত রভমজ োটটর সেমজ, 

রেহার সপত্নী িা োঁকচুন্নীর েমঙ্গ, সেি রদগম্বর সকৌপীন ইতোরদ, েুমখ যত সজার! ওমদর 

েতােমত রক আমে যায় সর ভাই? সতারা আপনার কাজ কমর যা। োনুমষর রক েুখ 

সদরখে, ভগোমনর েুখ সদখ্। 
  

িরৎ ভাষে-োষেগুমলা Dictionary (অরভযান) সদমখ একরকে এমদর পরড়ময় রদমত 

পারমে সতা, গীতা উপরনষদ্?—না শুযুই ধেরারগে? শুযু ধেরারগের রক আর কাল 

আমি? রনময সপলা েকমলই রক রােকৃষ্ণ পরেহংে হয় সর ভাই! িরৎ সোয হয় 

এতরদমন রওনা হময়মি। একখানা ‘পিদিী’, একখানা ‘গীতা’ (যতগুমলা পার ভাষে-
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েরহত), একখানা কািীর িাপা নারদ ও িাচ্ছণ্ডলে-েূত্র (েুমরি দত্তর িাপা এক িমত্র 

আোরটা ভুল, োমন হয় না), পিদিীর যরদ তজবো (ভাল, হাোমত নয়) োমক ও িাঙ্কর 

ভামষের কালীের সেদান্তোগীমির তজবো ও পারেরনেূমত্রর ো কারিকােৃরত্ত ো 

িরেভামষের যরদ সকান োঙলা ো ইংমরজী (এলাহাোমদর শ্রীি েেুর) তজবো োমক সতা 

পাোমে। 
  

—গুমলামক টাকাকরড়র কামজ একদে রেশ্বাে করমে না; অত কািন তোগ করমত 

হমে না। রনমজরা করড়পারতর খরচ-আদায় েেস্ত করমে। েমযা—যা েরল কমর যা, 

ওস্তারদ চালাে না আর আোর ওপর। এখন সতামদর োঙালীমদর েল রদরক, আোমক 

একখানা ‘োচস্পতে’ অরভযান পাটেময় রদমত—সদরখ েচনোগীমির দল! ইংমরমজর 

সদমি যে বকমে বর কাজ েড়ই যীমর যীমর। এরা হয় সগা োঁড়া, না হয় নাচ্ছস্তক। সগা োঁড়াগুমলা 

আোর অেরন ‘নমো নমো’ যে ব কমর, ‘Patriotism (স্বমদিিীরত) আোমদর যে ব,’ —এই 

োত্র। 
  

েই আমেররকায় পাোমে। C/o Miss Mary Philips, 19W. 38th Street, New York 

U.S. America—ঐ হল আোর আমেররকার address (টেকানা)। নমভম্বর োমের 

সিষামিরষ আমেররকায় যাে, অতএে েইপত্র ঐখামন পাোমে। িরৎ যরদ পত্রপাে 

সিমড় োমক তাহমলই আোর েমঙ্গ সদখা হমে, নতুো নয়। Business is 

business৮৬—সিমলমখলা নয়। Sturdy (স্টারিব) োমহে তামক রনময় এমে ঘমর রাখমে 

ইতোরদ। আরে এোর ইংলমণ্ড খারল একটু খের রনমত এমেরি; আেমি গররেকামল 

রকিু সেিী রকে হুজগু করোর সচষ্টা করা যামে। তারপর next winter India (পরেতী 

িীমত ভারমত)। 
  

সতাোর উপর আোর এখনও রেশ্বাে আমি। সখতরড়র রাজা যা রকিু খের চান, তুরে 

রনমজ রলখমে, অনে কাউমকই জানমত পয বন্ত সদমে না। সয েকল সলাক আোমদর 

েরহত interested (আগ্রহারেত) তামদর regularly (রনয়রেতভামে) রচটেপত্র রলখমে। 

Interest (আগ্রহ) জারগময় রাখমে। োঙলামদিেয় জায়গায় জায়গায় centre (সকন্দ্র) 

করোর সচষ্টা কর। সতােরা সতা সকান রকিু এ পয বন্ত কমর উেমত পারমল না সদখরি; 

খারল েচন ঝাড়ি! সতাোরই সযন িরীর খারাপ, োকীগুমলা করমি রক? খারল আেরা 

লিব রােকৃমষ্ণর রিষে! েরল, ও লিব রােকৃষ্ণ েোপারটা রক সহ? হরমোহনটা সতা 

আযপাগলা ধে নয়—ও একটা রক লিব রােকৃষ্ণ সলমখ েল সতা? লিব, রিউক আোর 
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রক সহ? সখপাগুমলার জ্বালায় অরস্থর! এখন এই পয বন্ত। পমরর রচটেমত হালচাল রলখে। 

Sturdy (স্টারিব) োমহেটট েড়ই ভাল, ভারর সগা োঁড়া ধেদারন্তক, েংসৃ্কত একটু আযটু 

সোমঝ। েহুৎ পররশ্রে করমল তমে একটু আযটু কাজ হয় এ-েে সদমি—েড়ই িক্ত 

কাজ, আর িীমত োদমল। তার উপর এখামন ঘমরর সখময় েমনর সোষ তাড়ান। 

ইংমরজরা সলকচার-সিকচার শুনমত একটট পয়োও সদয় না। যরদ শুনমত আমে সতা 

সতাোর ভারগে, সযেন আোমদর সদমি। তার ওপর এমদমি োযারমে আোয় জামনও 

না এখন। তার ওপর ভগোন্-টগোন্ েলমল ওরা পারলময় যায়, েমল—ঐ সর পাদ্রী েুচ্ছঝ! 

তুরে েমে েমে একটা কাজ কর—ঋমেদ সেমক আরম্ভ কমর োোনে পুরাে তন্ত্র পয বন্ত 

েৃটষ্ট িলয় েম্বমন্ধ, জারত েম্বমন্ধ, স্বগ ব নরক আত্মা েন েুচ্ছদ্ধ ইতোরদ, ইচ্ছন্দ্রয় েুচ্ছক্ত 

েংোর (পুনজবন্ম) েম্বমন্ধ সক রক েমল, একত্র করমত োক। সিমলমখলা করমল রক হয়? 

Real scholarly work (রীরতেত পাচ্ছণ্ডতেপূে ব েই) চাই। Material (উপাদান) সযাগাড় 

হমি আেল কাজ। েকলমক আোর ভালোো। ইরত 

  

নমরন্্দর 

  

২২৭* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

৮০ ওকরল ষ্ট্রীট, লণ্ডন 

৩১ অমটাের, ১৮৯৫, ধেকাল ৫টা 
  

রিয় েনু্ধ, 

এইোত্র দুইজন যুেক ভদ্রমলাক, রেঃ রেলভারলক এেং তা োঁহার েনু্ধ চমল সগমলন। রেে 

েূলার সতা আজ রেকামল এমেরিমলন এেং এোঁমদর আোর েমঙ্গ েমঙ্গ চমল যান। 
  

এোঁমদর একজন ইচ্ছঞ্জনীয়র, আর একজন িমেের েেেো কমরন। দি বন ও রেজ্ঞামনর 

অমনক গ্রন্থ এোঁরা পমড়মিন এেং উভময় িামস্ত্রর আযুরনকতে রেদ্ধান্তগুরলর েমঙ্গ 

রহন্দরুদমগর িাচীন রচন্তাযারার অপূে ব রেল সদমখ রেচ্ছস্মত হময়মিন। দুজমনই চেৎকার 

সলাক—সেি েুচ্ছদ্ধোন ও পচ্ছণ্ডত। একজন গীজবার েমঙ্গ েম্বন্ধ তোগ কমরমিন, আর 

একজন করমেন রকনা আোয় চ্ছজজ্ঞাো করমলন। 
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এোঁমদর েমঙ্গ আলাপ হোর পর দুটট চ্ছজরনষ আোর েমন জাগমি। িেেতঃ ঐ েইখারন 

আোমদর তাড়াতারড় সিষ করমত হমে। এর সভতর রদময় আেরা এেন একদল 

সলামকর েংস্পমি ব আেমত পারে, যা োঁরা দাি বরনক রভরত্তমত যে বমক গ্রহে কমরন এেং 

অমলৌরককতা একদে পিন্দ কমরন না। রিতীয়তঃ এোঁরা দুজমনই আোর যমে বর 

আনুষ্ঠারনক রদকটা জানমত চান। এমত আোর সচাখ খুমলমি। জগমতর োযারে সলাক 

চায়—সকান িকার অেলম্বন। েস্তুতঃ োযারেভামে েলমত সগমল অনুষ্ঠামনর েমযে 

যখন দি বন (Philosophy) রূপপররগ্রহ কমর, তখনই তামক ‘যে ব’ েলা হয়। তাই 

যে বেচ্ছন্দর ও রকিু চ্ছক্রয়াকলাপ োকা রনতান্তই আেিেক অে বাৎ আোমদর যোেম্ভে 

তাড়াতারড় রকিু চ্ছক্রয়াকলাপ টেক কমর সিলমত হমে। 
  

যরদ আপরন িরনোর েকামল ো তার পূমে ব আেমত পামরন, তমে আেরা ‘এরেয়াটটক 

সোোইটটমত’ যাে, রকম্বা আপরনই আোর জনে ‘সহোরদ্রমকাষ’ নােক গ্রন্থখারন েংগ্রহ 

করমত পামরন; ঐ পুস্তমক আেরা যা চাই, তা পাে। উপরনষদগুরলও রনময় আেমেন। 

োনুমষর জন্ম সেমক েৃতুেকামলর েমযে আেরা একটা রকিু অপূে ব রেদ্ধান্ত েুদৃঢ় কমর 

যরমত পারে; অেম্বদ্ধ দাি বরনক েতোদ োনেজীেমনর উপর সকানই িভাে রেস্তার 

করমত পামর না। 
  

আেরা যরদ আোমদর ক্লােগুরল সিষ হোর আমগই েইটট সিষ কমর সিলমত পারর 

এেং দ-ুএকটট অনুষ্ঠামনর সভতর রদময় সেটট েে বোযারমের েমযে িকাি করমত পারর, 

তমে েইখারন চালু হময় যামে। এরা চায় েঙ্ঘেদ্ধ হমত, আর চায় চ্ছক্রয়াকলাপ। আর 

টেক এটটই একটট কারে, যার জনে ‘—’রা পাশ্চাতে জনোযারমের উপর সকানরদনই 

িভাে রেস্তার করমত পারমে না। 
  

‘ধনরতক েরেরত’র িস্তামে েম্মত হওয়ায় তারা আোমক যনেোদ জারনময় আর 

একখানা পত্র রলমখমি এেং তামদর একখানা িরেও পাটেময়মি। তামদর ইিা সয, 

আরে একখানা েই েমঙ্গ রনময় যাই এেং তা সেমক দি রেরনট পাে করর। আপরন দয়া 

কমর গীতার অনুোদ এেং সেৌদ্ধ জাতমকর অনুোদটট রনময় আেমেন রক? আপনার 

েমঙ্গ সদখা না কমর আরে এ রেষময় রকিুই করে না। আোর ভালোো ও শুমভিা 

জানমেন। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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২২৮* 

  

৮০ ওকরল ষ্ট্রীট, লণ্ডন 

৩১ অমটাের, ১৮৯৫ 

  

রিয় সজা সজা, 

শুক্রোর োনমন্দ সতাোর ওখামন েযোহ্নমভাজন এেং এলমেোমল ব রেঃ কময়মটর 

েরহত আলাপ করে। 
  

রেমেে ও রেে সনটার নামে দ-ুজন আমেররকান েরহলা—োতা ও কনো—গত রামত্রর 

ক্লামে সযাগদান কমরন। তা োঁরা যোে ব অনুরক্ত েমল েমন হয়। রেে সচরেয়ামে বর ওখামন 

সয ক্লাে হত তা সিষ হল। আগােী িরনোর রাচ্ছত্র সেমক আোর োোমতই হমে। আোর 

ক্লামের জনে দু-একখানা চলনেই েড় ঘর পাে, আিা করর। েন্্রকওর কন্্ওময়র 

ধনরতক েরেরতর (Moncure Conway’s Ethical Society) রনেন্ত্রমে ১০ তাররমখ তামদর 

ওখামন েক্তৃতা সদে। আগােী েঙ্গলোর েোল্্সোয়া েরেরতমত (Balboa Society) 

েক্তৃতা। িভু োহাযে করমেন। িরনোর সতাোর েমঙ্গ সেরুমত পারে রকনা টেক সনই। 

তেুও িহমরর োইমর সতাোর খুেই ভাল লাগমে, তা িাড়া রেঃ ও রেমেে স্টারিব অরত 

চেৎকার সলাক। 
  

ভালোো, আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুনশ্চ—আোর জনে রকিু রনরারেষ তরকাররর েেেস্থা সরখ। ভামতর সতেন পক্ষপাতী 

নই, রুটট হমলও সেি চলমে। আজকাল যা রনরারেষািী হময়রি, েলোর নয়। 
  

২২৯ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy 

সকভাি বোে, রররিং, ইংলে্ি 
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১৮৯৫ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

সতাোর ও োনোমলর পমত্র েরেমিষ অেগত হইলাে। সতাোর রচটে সলখার দুইটট 

সদাষ—রেমিষ সতাোর। িেে—সয-েকল কামজর কো চ্ছজজ্ঞাো করর, িায় তার 

সকানটটরই জোে োমক না; রিতীয়—জোে সলখায় অতেন্ত রেলম্ব। সতােরা সতা ঘমর 

েমে আি ভায়া! আোমক এ রেমদমি সপমটর সচষ্টা করমত হয়, আোর রদনরাত খাটমত 

হয়; তার উপর লাটটমের েত ঘুমর সেড়ান। … আরে এখন সেি েুঝমত পাররি সয, 

আোয় একা কাজ করমত হমে। 
  

িিী েে বামপক্ষা উপযুক্ত েমট; রকন্তু সতােরা খারল িিীর আো েম্ভে রকনা তাই রেচার 

করি। … এ েকল হল েহারেলােী োেুর সদি; নমখর সকামে একটু েয়লা োকমল 

তামক স্পি ব কমর না। িরৎ আেমত না চায় োরদামক পাোমে। অেো োন্দ্রামজ রলমখ 

সকান সলাক পাোমে। িায় দ-ুোে পূমে ব আরে এ-রেষময় রলমখরি। তারকদা সিষ পমত্র 

রলমখন সয, পর সেমল (িামক) এ-রেষময় েরেমিষ জানামে। রকন্তু এখনও সদখরি তার 

রকিুই টেকানা হয় নাই। আিা রিল—আরে োকমত োকমতই সকউ আেমে; রকন্তু 

এখনও সতা রকিুই টেকানা নাই, এেং দ-ুেিমর এক-একটা েংোদ আমে। Business 

is business—অে বাৎ কাজকে ব তৎপর করমত হয়, গরড়েরের কাজ নয়। আেমি 

েপ্তামহর সিমষ আরে আমেররকায় যাে। অতএে সয আেমে, তার েমঙ্গ োক্ষামতর 

সকান আিা নাই। 
  

রগররিোেু আোর কামজ েহায়তা করমত পারমেন—সকেন কমর? আরে চাই েংসৃ্কত-

জানা সলাক, অে বাৎ েই-টই তজবো করমত েহায়তা কমর স্টারিবমক, আোর 

অনুপরস্থরতমত স্টারিবর েমঙ্গ েইপত্র তজবো কমর—এই োত্র। অরযক আরে আিা করর 

না। … সকেল এই দরকার, আোর অনুপরস্থরতকামল একটু আযটু েংসৃ্কত পড়ায় ো 

তজবো কমর—এই েে্, আোর রক করমে? রগররিোেু এমদমি সেরড়ময় যান না, সেি 

কো। ইংলণ্ড ও আমেররকা ঘুমর সযমত ৩০০০ টাকা োত্র পড়মে। যত সলাক এ-েে 

সদমি আমে, ততই ভাল। তমে ঐ টুরপপরা হতভাগামদর সদখমল গা জ্বমল। ভূত 

কামলা—আোর োমহে! ভদ্রমলামকর েত সদিী কাপড়-সচাপড় পর োো, তা না হময় 

ঐ জামনায়ারী রূপ! 
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আর সকন, হরর েল! এখামন েেস্তই েেয়, আয় এক পয়োও নাই। স্টারিব আোর জনে 

অমনক টাকা খরচ কমরমি। এখামন সলকচামর আোমদর সদমির েত উমি ঘর সেমক 

খরচ করমত হয়। তমে অমনকরদন করমল ও খারতর জমে সগমল খরচটা পুরষময় যায়। 

টাকাকরড় সেই যা িেে েৎের আমেররকায় করর (তারপর হামত এক পয়োও রনই 

না), তা িায় িুররময় সগল; আমেররকায় পোঁহুরিোর েত োত্র আমি। আোর এই ঘুমর 

ঘুমর সলকচার কমর িরীর অতেন্ত nervous (োয়ুিযান) হময় পমড়মি—িায় ঘুে হয় 

না, ইতোরদ। তার উপর একলা। সদমির সলামকর কো রক েল? সকউ না একটা পয়ো 

রদময় এ-পয বন্ত েহায়তা কমরমি, না একজন োহাযে করমত এরগময়মি। এ েংোমর 

েকমলই োহাযে চায়—এেং যত কর ততই চায়। তারপর যরদ আর না পার সতা তুরে 

সচার! 
  

… যা রলখমত হয় স্টারিবমক রলখমে—সলাক পাোোর েতােত—যখন আেমি যুমগ 

সতােরা রেদ্ধান্তয় উপরস্থত হমে। … িিীমক আরে রেশ্বাে করর, ভালোরে। He is the 

only faithful and true man there (ওখামন সে-ই একোত্র রেশ্বস্ত ও খা োঁটট সলাক)। তার 

েোমো-িোমো েে িভুর কৃপায় ভাল হময় যামে। তার েে ভার আোর। … ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৩০* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

৮০ ওকরল ষ্ট্রীট, সচলেী 

১ নমভম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় েনু্ধ, 

েোমলমরন (Balleren) সোোইটটর টটরকমটর েংখো ৩৫। রেষয় হল—ভারতীয় দি বন ও 

পাশ্চাতে েোজ, েভাপরতর স্থান িূনে। 
  

আপরন সেগুমলা আোমক পাটেময় রদমত েমলনরন, তাই পাোলাে না। 
  

আপনার রচটেগুরল টেকভামেই সপময়রি। 
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রেমেকানন্দ 

  

২৩১* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

২ নমভম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় েনু্ধ, 

আোর েমন হয়, আপরনই টেক; আেরা আোমদর রনমজমদর পমে কাজ কমর যাে 

আর যা ঘমট ঘটুক। 
  

আপনামক েক্তৃতাটটর োরাংি পাোচ্ছি। 
  

ররেোর আেে, যরদ রেমিষ রকিু োযা না ঘমট। 
  

িীরতর েমঙ্গ আপনার 

রেমেকানন্দ 

  

২৩২ 

  

[স্বােী অখণ্ডানন্দমক রলরখত] 
  

লণ্ডন 

১৩ নমভম্বর, ১৮৯৫ 

  

কলোেেমরষু— 

সতাোর পত্র পাইয়া েরেমিষ িীত হইলাে। সযরূপ কায ব কররমতি, তাহা অরত উত্তে। 

রা—অরত উদার ও েুক্তহস্ত, রকন্তু তাই েরলয়া তা োঁহার উপর অতোচার না হয়। 

শ্রীোন্—এর অে বেংগ্রহ উত্তে েঙ্কল্প েমট, রকন্তু ভায়া, এ েংোর েড়ই রেরচত্র, কাে-

কািমনর হাত এড়ান ব্রহ্মা রেষু্ণরও দুের। টাকা-করড়র েম্বন্ধ োমত্রই সগালোমলর 

েম্ভােনা। অতএে েমের রনরেত্ত অে ব েংগ্রহ করা ইতোরদ কাহামকও কররমত রদমে না। 

রা—িাড়া ভারতেমষ বর সকান গৃহস্থমক আরে এখনও রনঃেমন্দমহ রেত্র েরলয়া জারন না। 
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আোর ো আোমদর নামে সকান গৃহস্থমক েে ো সকান উপলমক্ষ অে ব েংগ্রহ 

কররমতমিন শুরনমলই েমন্দহ কররমে …। রেমিষ দররদ্র গৃহস্থ সলামকরা অভাে পূরমের 

রনরেত্ত েহুরেয ভান কমর। অতএে যরদ কখনও সকান যনী রেশ্বােী ভক্ত ও হৃদয়োন 

গৃহস্থ েোরদ রনে বামের জনে উমদোগ কমরন, অেো েংগৃহীত অে ব সকান যনী এেং 

রেশ্বােী গৃহমস্থর রনকট জো হয়—উত্তে কল্প, নতুো হস্তমক্ষপ কররমে না—(জরড়ত 

হইও না), উপরন্তু অনেমক এ কাময ব রেরত কররমে। তুরে োলক, কািমনর োয়া সোঝ 

না। অেেরক্রমে েহানীরতপরায়ে সলাকও িতারক হয়। এই হমি েংোর। রা—সক 

টাকাকরড় েম্বমন্ধ সকান কো েরলমে না। 
  

পা োঁচজন রেমল সকান কাজ করা আোমদর স্বভাে আদমতই নয়। এই জনেই আোমদর 

দুদবিা। He who knows how to obey, knows how to command. Learn obedience 

first. (রযরন হুকুে তারেল করমত জামনন, রতরনই হুকুে করমত জামনন। িেমে 

আজ্ঞােহতা রিক্ষা কর।) এই েকল েহা স্বাযীনভােপূে ব পাশ্চাতে জারতমদর েমযে 

Obedience-এর (আজ্ঞােহতার) ভাে সেই িকার েলোন্। আেরা েকমলই হে্্েড়া, 

তামত কখনও কাজ হয় না। েহা উদেে, েহাোহে, েহােীয ব এেং েকমলর আমগ 

েহতী আজ্ঞােহতা—এই েকল গুে েেচ্ছক্তগত ও জারতগত উন্নরতর একোত্র উপায়। 

এই েকল গুে আোমদর আমদৌ নাই। 
  

তুরে সয িকার কায ব করি কমর যাও—তমে পড়াশুনার উপর রেমিষ দৃটষ্ট রারখমে—

ইরত। য—োেু একখারন পচ্ছত্রকা রহন্দী ভাষায়—সিরে কররয়ামিন। তাহামত আোর 

রচকামগা স্পীমচর অনুোদ আমলায়ামরর রা— পচ্ছণ্ডত কররয়ামিন। উভয়মকই রেমিষ 

কৃতজ্ঞতা ও যনেোদ জানাইমে। 
  

সতাোর রনরেত্ত এক্ষমে রলরখ, রাজপুতানায় একটট center (সকন্দ্র) কররোর রেমিষ যত্ন 

কররমে। জয়পুর ো আজেীর িভৃরত সকান central (েযেেতী) স্থামন হওয়া উরচত—

তদনন্তর আমলায়াড়, সখতরড় িভৃরত িহমর branch (িাখা) স্থাপন কররমে। েকমলর 

েমঙ্গ রেরিমে, কাহারও েরহত রেমরায আেিেক নাই। পচ্ছণ্ডত না—জীমক আোর 

সিোরলঙ্গন রদমে, ঐ সলাকটট খুে উদেেী—কামল রেমিষ কায বক্ষে হইমে। োঃ— 

োমহে ও —জীমকও আোর যোমযাগে সিেেম্ভাষে রদও। ঐ ‘যে বেণ্ডলী’ েমল রক 

একটা আজেীমর হময়মি—সেটা েোপার রক? রেমিষ রলরখমে।—োেু রলমখন সয, 

তা োঁহারা আোয় পত্রারদ রলরখয়ামিন, এ পয বন্ত পাই নাই। … েে েরড় কলমকতায় রক 
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করমে? কািীমত আড্ডা কররমত হইমে। সে-েকল অমনক েতলে আমি, পরন্তু 

অে বোমপক্ষ। যীমর যীমর িকাি পামে, খেমরর কাগমজ সদমখ োকমে সয, ইংলমণ্ড 

হুজু্জক যীমর যীমর োচমি। এমদমি েকল কাজ যীমর যীমর হয়। রকন্তু ইংমরজোিা 

সকান কামজ হাত একোর রদমল আর িামড় না। আমেররকানরা চটপমট, রকন্তু 

অমনকটা খমড়র আগুমনর েত। রােকৃষ্ণ পরেহংে অেতার ইতোরদ োযারমে িচার 

কররমে না। আমলায়ামড় আোর কতকগুমলা সচলাপত্র আমি, সেগুমলামক রনময় 

তদারক করমে, … েহািচ্ছক্ত সতাোমত আেমে, ভয় নাই—Be pure, have faith be 

obedient, (পরেত্র হও, রেশ্বােী হও, আজ্ঞােহ হও)। 
  

সিমলর সে-র রেপমক্ষ রিক্ষা রদমে! োলমকর সে সকান িামস্ত্র নাই। তমে সিাট সিাট 

সেময়র সে-র রেপমক্ষ এখন রকিু েমলা না। সিমলর সে েন্ধ করমত পারমলই সেময়র সে 

আপনা হমত েন্ধ হময় যামে। সেময়মক সতা আর সেময় সে করমে না। লামহার আয ব-

েোমজর সেমক্রটারীমক রলখমে সয, অ-েমল সয একজন েন্নোেী তা োঁমদর কামি 

োকমতন, রতরন এক্ষমে সকাোয়? সে সলাকটটর রেমিষ েন্ধান কররমে। … ভয় রক? 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৩৩* 

  

[রেমেে সলমগটমক রলরখত] 
  

লণ্ডন 

১৮ নমভম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

‘ব্রহ্মোরদন্’ েম্বমন্ধ আোর সগাটাকতক িস্তাে আমি। আরে ইমতােমযেই খের 

সপময়রি সয, আমেররকায় ওর অমনকগুরল গ্রাহক হময়মি। ইংলমণ্ডও সতাোয় 

কতকগুরল গ্রাহক সযাগাড় কমর সদে। ইংলমণ্ড আোর কাজ োস্তরেক খুে চেৎকার 

হময়মি; আরে রনমজই আশ্চয ব হময় সগরি। ইংমরজরা খেমরর কাগমজ সেিী েমক না; 

রকন্তু নীরমে কাজ কমর। আমেররকা অমপক্ষা ইংলমণ্ড অমনক সেিী কাজ হমে েমলই 

আোর রস্থর রেশ্বাে। দমল দমল সলাক আেমি, রকন্তু এত সলামকর জনে সতা আোর 

জায়গা সনই। েুতরাং েড় েড় েম্ভ্রান্ত েরহলা ও অনোনে েকমলই সেমঝর উপর 
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আেনরপোঁরড় হময় েমে। আরে তামদর কল্পনা করমত েরল সয, তারা সযন ভারতীয় 

আকামির তমল িাখািিাখােেরেত একটট রেস্তীে ব েটেৃমক্ষর নীমচ েমে আমি—তারা 

অেিে এ ভােটা পিন্দই কমর। আোমক আগােী েপ্তামহই এখান সেমক চমল সযমত 

হমে, তাই এরা ভারর দুঃরখত। সকউ সকউ ভােমি, যরদ এত িীঘ্র চমল যাই, তাহমল 

এখানকার কামজর ক্ষরত হমে। আরে রকন্তু তা েমন করর না। আরে সকান সলাক ো 

চ্ছজরনমষর উপর রনভবর করর না—একোত্র িভুই আোর ভরো এেং রতরন আোর 

সভতর রদময় কাজ করমিন। 
  

‘ব্রহ্মোরদমন’র িমতেক েংখোয় ভচ্ছক্ত, সযাগ ও জ্ঞান েম্বমন্ধ রকিু সলখা সেরুন 

দরকার। রিতীয়তঃ সলখার যা োঁজটা ভারর কটেমট—একটু যামত স্বি, েরে ও ওজস্বী 

হয়, তার সচষ্টা কর। গত েংখোয় ক্ষচ্ছত্রয়মদর খুে োড়ান হময়মি, পমরর েংখোয় 

ব্রাহ্মেমদর খুে িিংো কর, তার পমরর েংখোয় ধেিেমদর। কপট ও কাপুরুষ না হময় 

েকলমক খুিী কর। দৃঢ়তা ও পরেত্রতার েরহত রনমজমদর ভােগুরল আোঁকমড় যমর োক; 

আর এখন সযরূপ োযাই আেুক না সকন, জগৎ অেমিমষ সতাোমদর কো শুনমেই 

শুনমে। আরও রকিু রেজ্ঞাপন সযাগামড়র সচষ্টা কর—রেজ্ঞাপমনর সজামরই কাগজ 

চমল। আরে সতাোর জনে ‘ভচ্ছক্ত’ েম্বমন্ধ েড় একটা রকিু রলখে; রকন্তু এটট েমন সরমখা, 

োঙালীমদর ভাষায়—‘আোর েরোর পয বন্ত েেয় সনই’। রদোরাত্র কাজ, কাজ, কাজ। 

রনমজর রুটটর সযাগাড় করমত হমি এেং আোর সদিমক োহাযে করমত হমি—েে 

একলাই; আর তার দরুন িত্রুরেত্র েকমলরই কামি সকেল গাল খাচ্ছি! যাই সহাক, 

সতােরা সতা রিশুোত্র; আোমক েে েহে করমত হমে। 
  

করলকাতা সেমক একজন েন্নোেীমক সিমক পাটেময়রি, তামক লণ্ডমন কামজর জনে 

সরমখ যাে। আমেররকার জনে আর একজন আেিেক। সতােরা রক োন্দ্রাজ সেমক 

উপযুক্ত একজন কাউমক পাোমত পার না? অেিে তার খরচপত্র েে আরে সদে। তার 

ইংমরজী ও েংসৃ্কত দুই-ই ভাল জানা চাই—ইংমরজীটট একটু সেিী। আোর তার খুে 

িক্ত সলাক হওয়া দরকার—সেময় িভৃরতর পাোয় পমড় সযন রেগমড় না যায়। অরযকন্তু 

তামক েমূ্পে বরূমপ রেশ্বস্ত ও আজ্ঞােহ হমত হমে। সতাোর রক চলনেই েংসৃ্কত জানা 

আমি? চ্ছজ.চ্ছজ. রকিু রকিু জামন। আরে আোর রনমজর সলাক চাই। গুরুভচ্ছক্তই 

েে বিকার আযোচ্ছত্মক উন্নরতর েূল। আোর আিঙ্কা, তুরে সতাোর কাগজ সিমল 

আেমত পারমে না। চ্ছজ.চ্ছজ. রক আেমত পামর? আরে দুজন সলাকমক এই দুই সকমন্দ্র 
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সরমখ সযমত চাই, তারপর ভারমত রিমর রগময় তামদর অেের সদোর জনে নূতন নূতন 

সলাক পাোে। োস্তরেক আরে অরেরাে কাজ কমর কমর ক্লান্ত হময় পমড়রি। সযরূপ 

কমোর পররশ্রে কমররি, আর সকান রহন্দমুক এরূপ করমত হমল সে এতরদন রক্তেরে 

কমর েমর সযত। সেনন পূমে বর েতই রেশ্বস্ত ও অনুগত আমিন। রতরন িায়ই এমে 

আোমক যমেষ্ট োহাযে কমর োমকন। আোমক C/o Miss Mary Philips, 19W. 38th 

Street, New York—টেকানায় পত্র রলমখা। আরে আগােী েপ্তামহ (আমেররকা) যাচ্ছি 

এেং আগােী গ্রীমষ্ম (এখামন) আোর রিরে। ইমতােমযে কামক পাোমে ভােমত োক। 

আরে দীঘ ব রেশ্রামের জনে ভারমত সযমত চাই। রকরি, িাক্তার, সেমক্রটারী োমহে, 

োলাজী এেং োকী েকলমক আোর ভালোো জানামে। েদা আোর ভালোো ও 

আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—‘ব্রহ্মোরদমন’ রেরেয েংোমদর একটা স্তম্ভ োকা উরচত। একটট ভক্ত ধেরাগী 

shuffled off his mortal coil—এইরূপ ভাষা রলমখা না। ভক্ত ধেরাগীর েৃতুের েমঙ্গ 

এইরূপ োকেমযাজনা একটু হামেোদ্দীপক। 
  

২৩৪* 

  

লণ্ডন 

২১ নমভম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

‘রব্রটারনয়া’ জাহামজ আগােী ২৭ েুযোর (আমেররকা) রওনা হচ্ছি। এখামন এ পয বন্ত 

আোর যতটা কাজ হময়মি, তা সেি েমন্তাষজনক; আোর রেশ্বাে আগােী গ্রীমষ্ম 

চেৎকার কাজ করমত পারে। … ভালোোরদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর িীরতেদ্য 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ২৩৫-২৪৪ 

২৩৫* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

R. M. S. ‘Britannic’৮৭ 

  

আিীে বাদভাজন ও রিয়, 

এ পয বন্ত ভ্রেে খুেই েমনারে হময়মি। জাহামজর খাজািী আোর িরত খুে েদয় এেং 

একখানা সকরেন আোর জনে সিমড় রদময়মিন। একোত্র অেুরেযা হল খাদে—োংে, 

োংে, োংে। আজ তারা আোমক রকিু তরকারর সদমে েমলমি। 
  

আেরা এখন সনাঙর সিমল দা োঁরড়ময় আরি। কুয়ািা এত ঘন সয, জাহাজ এমগামত 

পারমি না। তাই এই েুমযামগ কময়কটট রচটে রলখরি। 
  

এ এক অদ্ভুত কুয়ািা, িায় অমভদে, যরদও েূয ব উজ্জ্বলভামে ও েহােে রকরে রদমি। 

আোর হময় রিশুমক চুম্বন সদমেন এেং আপনার ও রেমেে স্টারিবর জনে ভালোো ও 

আিীে বাদ। 
  

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—দয়া কমর রেমেে েূলারমক আোর ভালোো জানামেন। আরে এরভরনউ সরামি 

রাচ্ছত্রকালীন কারেজটা (Night Shirt) সিমল এমেরি। অতএে িাঙ্কটট না আো পয বন্ত 

আোমক রেনা কারেমজই চালামত হমে। 
  

২৩৬* 

  

R. M. S. ‘Britannic’ 

েৃহস্পরতোর িভাত 

৫ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 
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রিয় এলোটবা, 

কাল েন্ধোয় সতাোর েুন্দর রচটেখানা সপময়রি। আোমক সয েমন সরমখি, এটা সতাোর 

েহৃদয়তা। আরে িীঘ্রই যে বরনষ্ঠ দম্পরতমক সদখমত যাচ্ছি। রেঃ সলমগট একজন ঋরষ, 

এ-কো আরে সতাোমক আমগই েমলরি, এেং সতাোর ো হমলন একজন আজন্ম 

েম্রাজ্ঞী, তা োঁরও সভতমর ঋরষর হৃদয়। 
  

তুরে আলপে্ পে বত খুে উপমভাগ করি সজমন আরেও আনচ্ছন্দত। আলপে্ রনশ্চয়ই 

রেস্ময়কর। এরকে জায়গামতই োনুমষর আত্মা েুচ্ছক্তর আকাঙ্ক্ষা কমর। সকান জারত 

আযোচ্ছত্মক রদক্ সেমক দীন হমলও োহে স্বাযীনতা কােনা কমর। লণ্ডমন একজন েুইে 

যুেমকর েমঙ্গ আোর োক্ষাৎ হময়রিল। সে আোর ক্লামে আেত। লণ্ডমন আরে খুেই 

কৃতকায ব হময়রিলাে, এেং যরদও সকালাহলপূে ব নগরটা আোর ভাল লাগত না, আরে 

োনুষমদর সপময় খুে েন্তুষ্ট হময়রিলাে। এলোটবা, সতাোমদর সদমি ধেদারন্তক রচন্তাযারা 

িেমে অজ্ঞ ‘োরতকগ্রস্ত’ েেচ্ছক্তমদর িারা িেরতবত হময়রিল, সেই িেতবমনর িমল েৃষ্ট 

নানা অেুরেযার েযে রদময় কামজর পে ধতরী কমর রনমত হয়। তুরে হয়মতা লক্ষে 

কমরি, আমেররকায় আোর ক্লােগুরলমত উচ্চমশ্রেীর নরনারী—কখনও কখনও সযাগ 

রদময়মিন, তাও েুটষ্টমেয়। আোর আমেররকায় উচ্চমশ্রেীর সলামকরা যনী হোর িমল 

তা োঁমদর েেস্ত ঐশ্বয ব েমম্ভাগ কররমত ও ইওমরাপীয়মদর অনুকরে (সোকার েত?) 

করমত করমত কামট। অপর পমক্ষ, ইংলমণ্ড ধেদারন্তক েতোদ সদমির সেরা জ্ঞানী 

েেচ্ছক্তমদর িারা িেরতবত হময়মি এেং ইংলমণ্ডর উচ্চমশ্রেীর েমযে েহু সলাক আমিন, 

যা োঁরা রেমিষ রচন্তািীল। তুরে শুমন অোক হমে, এখামন আরে সক্ষত্র েমূ্পে ব িস্তুত 

সপময়রিলাে, এেং রেশ্বাে করর সয, আোর কাজ আমেররকার সচময় ইংলমণ্ড সেিী 

েিল হমে। এর েমঙ্গ ইংমরজ চররমত্রর িচণ্ড একগুোঁ ময়রে সযাগ দাও এেং রনমজই 

রেচার কর। এই সেমক তুরে সদখমত পামে সয, ইংলণ্ড েম্বমন্ধ আোর েত অমনকখারন 

পামি রগময়মি, এেং আরে োনমন্দ তা স্বীকার করর। আরে েমূ্পে বভামে রনচ্ছশ্চন্ত সয, 

আেরা জাে বানীমত আরও ভাল করে। পরেতী গ্রীমষ্ম ইংলমণ্ড রিমর আেরি। 

ইমতােমযে আোর কাজ খুেই উপযুক্ত সলামকর হামত আমি। সজা সজা আমেররকায় 

সযেন রিমলন, সতেরন আোর েদয় েহৎ পরেত্র েনু্ধ আমিন এেং সতাোমদর 

পররোমরর কামি আোর ঋে অমিষ। হরলস্টার ও সতাোমক আোর ভালোো ও 

আিীে বাদ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 225 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ষ্টোরটট কুয়ািার জনে সনাঙর সিমল দা োঁরড়ময় আমি। জাহামজর খাজািী খুে েদয় 

হময় আোর একার জনে একটা সগাটা সকরেন রদময়মি। এরা েমন কমর, িমতেক রহন্দইু 

একজন রাজা এেং খুে নম্র—অেিে এই সোহ সভমঙ যামে যখন তারা জানমে সয, 

‘রাজা’ কপদবকিূনে!! ভালোো ও আিীে বাদ সজমনা। 
  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

২৩৭* 

  

228, West 39th St. N.Y. 

৮ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আপনার পমত্র আোয় সয আহ্বান জারনময়মিন, তার জনে অজস্র যনেোদ। দি রদন 

অরত রেরচ্ছক্তকর দীঘ ব েেুদ্রযাত্রার পর আরে গত শুক্রোর এখামন সপৌৌঁমিরি। েেুদ্র 

ভয়ানক রেকু্ষদ্ধ রিল এেং জীেমন এই েে বিেে আরে ‘েেুদ্রপীড়ায়’ (sea-sickness) 

অরতিয় কষ্ট সপময়রি। আপরন একটট সপৌত্র লাভ কমরমিন সজমন আপনামক 

অরভনন্দন জানাচ্ছি; রিশুটটর েঙ্গল সহাক। দয়া কমর রেমেে এোিােেন ও রেে 

োে বরেমক আোর ঐকারন্তক ভালোো জানামেন। 
  

ইংলমণ্ড আরে জনকময়ক রেরিষ্ট েনু্ধ সরমখ এমেরি। আগােী গ্রীমষ্ম রিমর যাে, এই 

আিায় তা োঁরা আোর অনুপরস্থরতকামল কাজ করমেন। এখামন আরে রক িোলীমত 

কাজ করে, তা এখনও রস্থর করররন। ইমতােমযে একোর সিিময়ট ও রচকামগা ঘুমর 

আেোর ইিা আমি—তারপর রনউ ইয়মকব রিরে। োযারমের কামি িকািেভামে 

েক্তৃতা সদওয়াটা আরে এমকোমর সিমড় সদে রস্থর কমররি; কারে আরে সদখরি, 

আোর পমক্ষ েমে বাৎকৃষ্ট কাজ হমি—িকাি্য েক্তৃতায় রকম্বা ঘমরায়া ক্লামে একদে 

টাকাকরড়র েংস্রে না রাখা। পররোমে ওমত কামজর ক্ষরত হমে এেং খারাপ দৃষ্টান্ত 

সদখান হমে। 
  

রেরভন্ন স্থামন স্বতন্ত্র ও স্বােলম্বী সগাষ্ঠীর আরে পক্ষপাতী। তারা রনমজমদর কাজ 

রনমজমদর েত করুক, তারা যা খুিী করুক। রনমজর েম্বমন্ধ আোর এইটুকু েক্তেে সয, 
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আরে রনমজমক সকান িরতষ্ঠামনর েমঙ্গ জড়ামত চাই না। আিা করর, আপনার িরীর 

েন ভাল আমি। ইরত 

  

েদা িভুপদারশ্রত 

রেমেকানন্দ 

  

২৩৮* 

  

228, West 39th St., New York 

৮ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় সজা সজা, 

এ-যােৎ যত েেুদ্রযাত্রা কমররি, তার েমযে েে বামপক্ষা োরাত্মক দিরদনেোপী 

েেুদ্রযাত্রার পমর রনউ ইয়মকব সপৌৌঁমিরি। একারদক্রমে রদনকময়ক েড়ই পীরড়ত 

রিলাে। 
  

ইওমরামপর তকতমক ঝকঝমক িহরগুরলর পমর রনউ ইয়কবটামক েড়ই সনাংরা ও 

হতিাড়া েমন হয়। আগােী সোেোর কাজ আরম্ভ করে। এলোটবা যা োঁমদর ‘স্বগীয় 

দম্পরত’ েমল, তা োঁমদর কামি সতাোর োচ্ছণ্ডলগুরল টেক টেক সপৌৌঁমি সদওয়া হময়মি। 

েরােরই তা োঁরা েড় েহৃদয়। রেঃ ও রেমেে েোলেন্ ও অপরাপর েনু্ধমদর েমঙ্গ োক্ষাৎ 

হময়মি। ঘটনাক্রমে রেমেে গান বরের ওখামন রেমেে রপমকর েমঙ্গ সদখা হয়; রকন্তু এ-

যােৎ রেমেে ররেনোগ বামরর সকান খের সনই। ‘স্বমগ বর পাখী’সদর েমঙ্গ এই েড়রদমনর 

েেয় ররজরলমত যাচ্ছি; তুরেও ওখামন োকমল কতই না আনন্দ হত। 
  

সলিী ইোমেমলর েমঙ্গ সতাোর সেি আলাপ-পররচয় হময় সগমি সোয হয়। েকলমক 

আোর ভালোো জানামে এেং রনমজও োগর-িোে ভালোো জানমে। রচটে সিাট হল 

েমল রকিু েমন কমরা না; আগােী োর সেমক েড় েড় েে রলখে। 
  

েদা িভুপদারশ্রত সতাোমদর রেমেকানন্দ 

  

২৩৯* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
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228, West 39th St. রনউ ইয়র্ক 

৮ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় েনু্ধ, 

দি রদমনর অতেন্ত রেরচ্ছক্তকর এেং রেকু্ষি েেুদ্রযাত্রার পর আরে রনরাপমদ রনউ 

ইয়মকব এমে সপৌৌঁমিরি। আোর েনু্ধরা ইমতােমযেই উপমরর টেকানায় কময়কটট ঘর 

টেক কমর সরমখমিন। সেখামনই আরে এখন োে কররি এেং িীঘ্র ক্লাে সনোর ইিা 

আমি। ইমতােমযে —রা অতেন্ত িচ্ছঙ্কত হময় উমেমি এেং আোমক আঘাত করার 

যোোযে সচষ্টা করমি। 
  

রেমেে সলমগট ও অনে েনু্ধমদর েমঙ্গ সদখা করমত রগময়রিলাে, তারা েরােমরর েতই 

েদয় ও অনুরক্ত। 
  

সয েন্নোেীটট আেমিন, তা োঁর েম্বমন্ধ ভারত সেমক সকান েংোদ সপময়মিন রক? আরে 

এখানকার কামজর পূে ব রেেরে পমর রলখে। 
  

দয়া কমর রেে েূলারমক, রেমেে স্টারিবমক এেং অনে েনু্ধমদর আোর ভালোো 

জানামেন এেং রিশুমক আোর হময় চুম্বন সদমেন। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৪০* 

  

228, West 39th St. রনউ ইয়র্ক 

১০ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয়—, 

সেমক্রটারীর পত্র সপময়রি, তা োঁর অনুমরায েত Harvard Philosophical Club 

(হাভবািব)-এ আনমন্দর েরহত েক্তৃতা সদে। তমে অেুরেযা এই সয, আরে এখন এক 

েমন রলখমত আরম্ভ কমররি; কারে আরে এেন কতকগুরল পােেপুস্তক রলমখ সিলমত 

চাই, সযগুরল আরে চমল সগমল আোর কামজর রভরত্তস্বরূপ হমে। তার পূমে ব আোমক 

চারখারন সিাট সিাট েই তাড়াতারড় সিষ করমত হমে। 
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এই োমে চারটট ররেোেরীয় েক্তৃতার জনে রেজ্ঞাপন সদওয়া হময়মি। সিে্রুআরীর 

িেে েপ্তামহ ে্রুকরলমন সয েক্তৃতাগুরল রদমত হমে, িাক্তার সজন্্ে্ িভৃরত তার 

েমন্দােস্ত করমিন। আোর আন্তররক শুমভিারদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর শুভােী 

রেমেকানন্দ 

  

২৪১* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

228, West 39th St., রনউ ইয়র্ক 

১৬ (?) রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

সেহািীে বাদভাজমনষু, 

সতাোর েে ক-খারন রচটে একই িামক আজ এমেমি, রেে েূলারও একটট রলমখমিন। 

রতরন ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর’ পচ্ছত্রকায় পমড়মিন সয, স্বােী কৃষ্ণানন্দ ইংলমণ্ড আেমিন। যরদ 

তাই হয়, যামদর আরে সপমত পারর, তামদর েমযে ইরনই হমেন েে বামপক্ষা িচ্ছক্তিালী। 
  

এখামন আোর েপ্তামহ ি-টট কমর ক্লাে হমি; তা িাড়া িমোত্তর ক্লােও একটট আমি। 

সশ্রাতার েংখো ৭০ সেমক ১২০ পয বন্ত হয়। এ িাড়া িরত ররেোমর আরে েে বোযারমের 

জনে একটট েক্তৃতা রদই। গত োমে সয েভাগৃমহ আোর েক্তৃতাগুরল হময়রিল, 

তামত ৬০০ জন েেমত পামর। রকন্তু োযারেতঃ ৯০০ জন আেত—৩০০ জন দা োঁরড়ময় 

োকত, আর ৩০০ জন জায়গা না সপময় রিমর সযত। েুতরাং এ েপ্তামহ একটা েৃহত্তর 

হল রনময়রি, যামত ১২০০ জন েেমত পারমে। 
  

এই েক্তৃতাগুরলমত সযাগ সদোর জনে সকান অে বারদ চাওয়া হয় না; রকন্তু েভায় সয 

চা োঁদা ওমে, তামত োড়ী-ভাড়াটা পুরষময় যায়। এ েপ্তামহ খেমরর কাগজগুরলর দৃটষ্ট 

আোর উপর পমড়মি এেং এ েৎের আরে রনউ ইয়কবমক অমনকটা োরতময় তুমলরি। 

যরদ এই গ্রীমষ্ম এখামন সেমক একটট গ্রীষ্মকালীন োেস্থান করমত পারতাে, তমে 

এখানকার কাজটা েুদৃঢ় রভরত্তমত চলমত পারত। রকন্তু সে োমে ইংলমণ্ড যাোর েঙ্কল্প 
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কমররি েমল এটা অেমূ্পে ব সরমখই সযমত হমে। অেিে কৃষ্ণানন্দ যরদ ইংলমণ্ড আমেন 

এেং তা োঁমক সতাোর েুদক্ষ ও েুমযাগে েমল েমন হয় এেং তুরে যরদ েুঝমত পার সয, 

এই গ্রীমষ্ম আোর অনুপরস্থরতমত কাজটার ক্ষরত হমে না, তমে গ্রীষ্মটা েরং এখামনই 

সেমক যাে। 
  

অরযকন্তু ভয় হমি, অরেরাে কামজর চামপ আোর স্বাস্থে সভমঙ যামি। রকিু রেশ্রাে 

আেিেক। এইেে পাশ্চাতে রীরতমত আেরা অনভেস্ত—রেমিষতঃ ঘরড়-যমর চলামত। 

‘ব্রহ্মোরদন্’ পচ্ছত্রকাখারন এখামন েুন্দর চলমি। আরে ‘ভচ্ছক্ত’ েম্বমন্ধ িেন্ধ রলখমত শুরু 

কমররি; তা িাড়া োরেক কামজর একটা রেেরেও তামদর পাোচ্ছি। রেে েূলার 

আমেররকায় আেমত চান; আেমেন রকনা জারন না। এখামন জনকময়ক েনু্ধ আোর 

ররেোমরর েক্তৃতাগুরল িাপমিন। িেেটটর কময়ক করপ সতাোয় পােময়রি। আগােী 

িামক পরেতী দুটট েক্তৃতার কময়ক করপ পাোে, সতাোর যরদ পিন্দ হয় তমে 

অমনকগুরল পাটেময় সদে। ইংলমণ্ড কময়ক িত করপ রেক্রীর েেেস্থা করমত পার 

রক?—তামত ওরা পরেতী েক্তৃতাগুরল িাপমত উৎোরহত হমে। 
  

আগােী োমে সিিময়ট যাে, তারপর সোষ্টমন ও হাভবািব রেশ্বরেদোলময়। অতঃপর 

ইংলমণ্ড যাে রকিুরদন রেশ্রাে কমর—যরদ না তুরে েমন কর সয, আোমক োদ রদময়ও 

কৃষ্ণানমন্দর োহামযে কাজ চমল যামে। ইরত 

  

েতত সেহািীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

২৪২* 

  

228, West 39th St. রনউ ইয়র্ক 

২০ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এই েমঙ্গ ‘ভচ্ছক্তমযামগ’র করপ কতকটা পূে ব সেমকই পাোচ্ছি। েমঙ্গ েমঙ্গ ‘কে ব’ 

েম্বমন্ধও একটা েক্তৃতা পাোলাে। এরা এখন একজন েমঙ্কতরলরপকর রনযুক্ত 

কমরমি এেং আরে ক্লামে যা রকিু েরল, সে সেগুরল টুমক সনয়। েুতরাং এখন তুরে 

কাগমজর জনে যমেষ্ট োল পামে। এরগময় চল। স্টারিব পমর আরও রলখমে। ইংলমণ্ড 
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এরা রনমজমদর একটা কাগজ সের করমে েমন করমি, ‘ব্রহ্মোরদমন’র জনে তাই সেিী 

রকিু করমত পারররন। কাগজটার োইমর একটা োনানেই েলাট না সদোর োমনটা রক 

েল সদরখ? এখন কাগজটার ওপর সতাোমদর েেুদয় িচ্ছক্ত িময়াগ কর; কাগজটা 

দা োঁরড়ময় যাক—আরে এটা সদখমত দৃঢ়েঙ্কল্প। ধযয ব যমর োক এেং েৃতুে পয বন্ত রেশ্বস্ত 

হময় োক। রনমজমদর েমযে রেোদ কমরা না। টাকা-করড়র সলন-সদন রেষময েমূ্পে ব 

খা োঁটট হও। তাড়াহুমড়া কমর টাকা সরাজগামরর সচষ্টা কমরা না—ও-েে ক্রমে হমে। 

আেরা এখনও েড় েড় কাজ করে, সজমনা। িরত েপ্তামহ এখান সেমক কামজর একটা 

ররমপাটব পাোন হমে। যতরদন সতাোমদর রেশ্বাে, োযুতা ও রনষ্ঠা োকমে, ততরদন েে 

রেষময় উন্নরতই হমে। আগােী িামক কাগজটা েম্বমন্ধ েে কো আোয় রলখমে। 
  

ধেরদক েূক্তগুরলর অনুোমদর েেয় ভাষেকারমদর রদমক রেমিষ দৃটষ্ট সরমখা; 

িাচেতেরেদমদর কোয় এতটুকু েমনামযাগ রদও না। ওরা আোমদর িাস্ত্রগুরল েম্বমন্ধ 

রকিুই সোমঝ না। নীরে ভাষাতেরেমদরা যে ব ো দি বন েুঝমত পামর না। উদাহরেস্বরূপ, 

ঋমেমদর ‘আনীদোতে্’ িব্দটটর অনুোদ করা হময়মি—‘রতরন রনঃশ্বাে-িশ্বাে না 

রনময় ো োঁচমত লাগমলন।’ িকৃতপমক্ষ এখামন েুখে িাে েম্বমন্ধই েলা হময়মি এেং 

‘অোতে্’ িমব্দর িকৃরতগত অে ব—অরেচরলতভামে অে বাৎ অস্পন্দভামে। কল্পারমম্ভর 

পূমে ব িাে অে বাৎ েে বেোরপনী জাগরতক িচ্ছক্ত সয অেস্থায় োমক, তারই েে বনা সদওয়া 

হময়মি (ভাষেকারগে দ্রষ্টেে)। আোমদর ঋরষমদর ভাোনুযায়ী েোখো কর, তোকরেত 

পাশ্চাতে পচ্ছণ্ডতমদর েতানুোমর নয়। তারা রক জামন? 

  

‘ভচ্ছক্তমযাগ’ েম্বমন্ধ সলখাগুমলা অমনকটা িোলীেদ্য আকামর আমি; রকন্তু ক্লামে সয-

েে েলা হময়মি, সেগুরল অেরন এমলাপাতারড়—েুতরাং সেগুরল একটু সদমখ-শুমন 

িাপামত হমে। তমে আোর ভােগুরলর ওপর সেিী কলে চারলও না। োহেী ও রনভীক 

হও—তা হমলই রাস্তা পররোর হময় যামে। ‘ভচ্ছক্তমযাগ’টা েহুরদন যমর সতাোমদর 

কাগমজর সখারাক সযাগামে। তারপর ওটা গ্রন্থাকামর িারপও। ভারত, আমেররকা ও 

ইংলমণ্ড েইটট খুে রেক্রী হমে। েমন সরমখা, রেওেরিষ্টমদর েমঙ্গ সযন সকান িকার 

েম্বন্ধ না রাখা হয়। সতােরা যরদ েকমল আোমক তোগ না কর, আোর পশ্চামত টেক 

খাড়া হময় দা োঁরড়ময় োকমত পার এেং ধযয ব না হারাও, তমে আরে সতাোমদর রনশ্চয় 

কমর েলমত পারর, আেরা আরও খুে েড় েড় কাজ করমত পারে! সহ েৎে, ইংলমণ্ড 

যীমর যীমর খুে েড় কাজ হমে। আরে েুঝমত পাররি, তুরে োমঝ োমঝ রনরুৎোহ হময় 
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পড়; েমন সরমখা, ইরতহামের এই একোত্র োক্ষে সয, গুরুভক্ত জগৎ জয় করমে। 

আরে চ্ছজ.চ্ছজ.-র রচটে সপময় ভারর খুিী হময়রি। রেশ্বােই োনুষমক রেংহতুলে েীয বোন্ 

কমর। তুরে েে বদা েমন সরমখা, আোমক কত কাজ করমত হয়। কখনও কখনও রদমন 

দ-ুরতনটা েক্তৃতা রদমত হয়। এইভামে েে বিকার িরতকূলতা কাটটময় পে কমর 

রনচ্ছি—কটেন কাজ! আোর সচময় নরে িকৃরতর সলাক হমল এমতই েমর সযত। 

স্টারিবর িেন্ধটা িারপময়ি রক? রেঃ কৃষ্ণমেনন আোমক েরাের েমল এমেমি—সে 

রলখমে; রকন্তু আোর আিঙ্কা হমি, সে এখনও রকিু সলমখরন। ইংলমণ্ড সে দুরেস্থায় 

পমড়মি। আরে তামক ৮ পাউণ্ড রদময় োহাযে কমররি; এর সেিী রকিু করোর ক্ষেতা 

আোর রিল না। আরে েুঝমত পাররি না, সে সদমি রিরমি না সকন। তার কাি সেমক 

রকিু আিা কমরা না। রেশ্বাে ও দৃঢ়তার েরহত সলমগ োক। েতেরনষ্ঠ, োযু ও পরেত্র 

হও, আর রনমজমদর সভতর রেোদ কমরা না। ঈষ বাই আোমদর জারতর বংমের কারে। 
  

িাক চমল যামি—তাড়াতারড় রচটেখানা সিষ করমত হমি। সতাোমক ও আোমদর 

েকল েনু্ধোন্ধেমক ভালোো জানাচ্ছি। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৪৩* 

  

[স্বােী োরদানন্দমক রলরখত] 
  

228, W. 39th St. রনউ ইয়র্ক 

২৩ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় িরৎ, 

সতাোর পত্রপামে আরে অতেন্ত দুঃরখতই হময়রি। সদখরি, তুরে এমকোমর রনরুৎোহ 

হময় পমড়ি। আরে সতাোমদর েকলমক—সতাোমদর ক্ষেতা ও অক্ষেতামক জারন। 

তুরে সকান কামজ অপারগ হমল সেই কামজর জনে সতাোয় িাকতুে না, সতাোমক 

শুযু েংসৃ্কমতর িােরেক রেষয়গুরল সিখামত েলতুে এেং অরভযান িভৃরতর োহামযে 

অনুোদ ও অযোপনার কামজ স্টারিবর েহায়তা করমত েলতুে। সতাোমক ঐ কামজর 

জনে গমড় রনতুে। েস্তুতঃ সয-সকহ ঐ কাজ চালামত পারত—একান্ত িময়াজন রিল 

েংসৃ্কমতর শুযু একটু চলনেই জ্ঞামনর। যাক, যা হয় েে ভালর জনেই। এটা যরদ 
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োকুমরর কাজ হয়, তমে টেক জায়গার জনে টেক সলাক যোেেময় এমে যামে। 

সতাোমদর কারও রনমজমক উত্তেক্ত েমন করার িময়াজন নাই। হাইরভউ, সকভাি বোে, 

রররিং, ইংলণ্ড—এই টেকানায় স্টারিবর রনকট টাকা পাটেময় রদও। 
  

‘ো—’র রেষময় েক্তেে এইঃ টাকা সক রনমি ো না রনমি, আরে তা গ্রাহে করর না, রকন্তু 

োলেরেোহ আরে অতেন্ত ঘৃো করর। এজনে ভয়ানক ভুমগরি, আর এই েহাপামপ 

আোমদর জাতমক ভুগমত হমি। অতএে এরূপ ধপিারচক িোমক যরদ আরে িতেক্ষ 

ো পমরাক্ষভামে েেে বন করর, তমে রনমজই রনমজর কামি ঘৃেে হে। আরে সতাোমক এ 

রেষময় স্পষ্টই রলমখরিলাে; … োলেরেোহরূপ এই আেুররক িোর উপর আোমক 

যোিচ্ছক্ত দৃঢ়ভামে পদাঘাত করমত হমে, সেজনে সতাোর সকান সদাষ হমে না। সতাোর 

ভয় হয় সতা তুরে দূর হমত রনমজমক রেপদ সেমক ো োঁচাও। আোর েমঙ্গ সতাোর সকান 

েম্বন্ধ আমি—এটা অস্বীকার করমলই হল; আর আরেও তা দােী করার জনে 

অরতোত্রায় আগ্রহারেত নই। আরে দুঃরখত—অরত দুঃরখত সয সিাট সিাট সেময়মদর 

ের সযাগামড়র েোপামর আরে সোমটই রনমজমক জড়ামত পারে না; ভগোন্ আোর 

েহায় সহান! আরে এমত সকানরদন রিলাে না এেং সকানরদন োকেও না। ‘ে—’োেুর 

কো ভামো সদরখ! এর সচময় সেিী কাপুরুষ ো পশুিকৃরতর সলাক কখনও সদমখি রক? 

সোদ্দা কো এই—আোর োহামযের জনে এরূপ সলাক চাই, যারা োহেী, রনভীক ও 

রেপমদ অপরাঙ্েুখ। আরে সখাকামদর ও ভীরুমদর চাই না। িতুেত আরে একাই কাজ 

করে। একটা ব্রত আোয় উদ্্যাপন করমত হমে। আরে একাই তা েম্পন্ন করে। সক 

আমে ো সক যায়, তামত আরে ভূ্রমক্ষপ করর না। ‘ো—’ ইমতােমযেই েংোমর িুমেমি, 

আর সতাোমতও সদখরি তার সিা োঁয়াচ লাগমি! োেযান! এখনও েেয় আমি। সতাোয় 

এইটুকু োত্র উপমদি সদওয়া আোর কতবেে েমন কমররিলাে। অেিে এখন সতােরাই 

েস্ত সলাক—আোর কো সতাোমদর কামি সোমটই রেমকামে না। রকন্তু আরে আিা 

করর—এেন েেয় আেমে, যখন সতােরা আরও স্পষ্ট কমর সদখমত পামে, জানমত 

পারমে এেং েম্প্ররত সযরূপ ভােি তা সেমক অনেরূপ ভােমে। 
  

আরে সযামগমনর জনে অতেন্ত দুঃরখত। আোর েমন হয় না সয, করলকাতা তার পমক্ষ 

অনুকূল। োণ্ডা আেহাওয়ামত হজমের অপূে ব উপকার হয়। 
  

এোর আরে। আর সতাোমদর রেরক্ত করে না; সতাোমদর েকমলর েে বিকার কলোে 

সহাক! আরে অরত আনচ্ছন্দত সয, কখনও সতাোমদর কামজ সলমগরি—অেিে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 233 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সতােরাও যরদ তাই েমন কর। অন্ততঃ গুরুেহারাজ আোর উপর সয কতবেে অপ বে 

কমররিমলন, তা েম্পন্ন করার জনে যোোযে সচষ্টা কমররি—এইভামে আরে 

আত্মিোদ লাভ কররি; ঐ কাজ েুেম্পন্ন সহাক আর নাই সহাক, আরে সচষ্টা কমররি 

সজমনই খুিী আরি। েুতরাং সতাোমদর রনকট রেদায়! সতাোমদর যমেষ্ট িচ্ছক্ত আমি; 

আর আোর পমক্ষ যতটা হওয়া েম্ভে, সতােরা তার সচময়ও উোঁচু; েুতরাং সতােরা 

রনমজমদর পমে চল। ‘ো—’সক েলমে সয, আরে তার উপর সোমটই রাগ করররন—তমে 

আরে দুঃরখত, খুে দুঃরখত হময়রি। এটা টাকার জনে নয়—টাকামত আর রক যায় 

আমে! রকন্তু সে একটা নীরত লঙ্ঘন কমরমি এেং আোর উপর যািাোচ্ছজ কমরমি 

েমলই আরে েেরেত হময়রি। তার কামি রেদায় রনচ্ছি, আর সতাোমদরও েকমলর 

কামি। আোর জীেমনর একটা পররমিদ সিষ হময় সগল। অপসররা তামদর পালা 

অনুযায়ী আেুক—তারা আোয় িস্তুত সদখমত পামে। তুরে আোর জনে সোমটই েেস্ত 

হময়া না। আরে সকান সদমির সকান োনুমষর সতায়াক্কা রারখ না। েুতরাং রেদায়। োকুর 

সতাোরদগমক রচরকাল আিীে বাদ করুন! ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

২৪৪* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

এখানকার কাজ চেৎকার চরলমতমি। এখামন আোর পর হইমতই আরে ধদরনক দুইটট 

ক্লামের জনে অরেরাে খাটটমতরি। আগােীকাল হইমত এক েপ্তামহর অেকাি লইয়া 

রেঃ সলমগমটর েরহত িহমরর োরহমর যাইমতরি। আপনামদর সদমির জননকা িরেদ্ধা 

গারয়কা োদাে স্টারল বংমক আপরন জামনন রক? রতরন আোর কামজ রেমিষ 

আগ্রহারেতা। 
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আরে আোর কামজর ধেষরয়ক রদকটা েমূ্পে বভামে একটট করেটটর হামত রদয়া ঐ-

েেস্ত ঝঞ্ঝাট হইমত েুক্ত হইয়ারি। ধেষরয়ক েেেস্থারদ কররোর ক্ষেতা আোর নাই—

ঐ-জাতীয় কাজ আোমক সযন িতযা ভাটঙয়া সিমল। 
  

নারদেূমত্রর রক হইল? আোর রেশ্বাে ঐ েইখারন এখামন িচুর রেক্রয় হইমে। আরে 

এখন ‘সযাগেূত্র’ যররয়ারি এেং এক একটট েূত্র লইয়া উহার েরহত েকল ভাষেকামরর 

েত আমলাচনা কররমতরি। এই েেস্তই রলরখয়া রারখমতরি এেং এই সলখার কাজ সিষ 

হইমল উহাই ইংমরজীমত পতঞ্জরলর পূে বাঙ্গ েটেক অনুোদ হইমে। অেিে গ্রন্থখারন 

অমনকটা েড় হইয়া যাইমে। 
  

আোর সোয হয় ট্রুে্্নামরর সদাকামন ‘কূে বপুরামের’ একটট েংস্করে আমি। 

ভাষেকার রেজ্ঞানরভকু্ষ পুনঃ পুনঃ ঐ গ্রমন্থর েচন উদ্যতৃ কররয়ামিন। আরে গ্রন্থখারন 

রনমজ কখনও সদরখ নাই। আপরন রক একোর একটু েেয় কররয়া সদরখয়া আরেমত 

পামরন সয, ঐ গ্রমন্থ সযাগ েম্বমন্ধ সগাটা কময়ক পররমিদ আমি রকনা? যরদ োমক 

তমে দয়া কররয়া আোয় একখারন েই পাোইয়া রদমেন রক? ‘হেমযাগিদীরপকা’, 

‘রিেেংরহতা’ এেং সযামগর উপর অনে সকান গ্রন্থ োরকমল তাহাও একখারন কররয়া 

চাই। অেিে েূল গ্রন্থগুরলই আেিেক। পুস্তকগুরল আরেমলই আরে আপনামক েূলে 

পাোইয়া রদে। জন সিরভমের েম্পারদত ঈশ্বরকৃমষ্ণর ‘েংখোকাররকা’ও একখারন 

পাোইমেন। 
  

এইোত্র ভারতীয় রচটেগুরলর েরহত আপনার রচটেও পাইলাে। আরেোর জনে সয 

িস্তুত, সে অেুস্থ। অমনেরা েমল সয, তাহারা েুহমূত বর আহ্বামন আরেমত পামর না। এই 

পয বন্ত েেই দুরদৃষ্ট েমন হয়। তাহারা না আরেমত পারায় আরে দুঃরখত। রক আর 

কররে? ভারমত েেই েন্থরগরত। 
  

‘েদ্ধ আত্মায় ো জীমে তা োঁহার পূে বত্ব অেেক্ত ো েূক্ষ্মভামে রেরাচ্ছজত; আর যখনই সেই 

পূে বমত্বর রেকাি োরযত হয়, তখনই জীে েুক্ত হয়’—ইহাই রাোনুমজর েত। রকন্তু 

অনিতোদী েমলন, েেক্ত ো অেেক্ত সকানটাই িকৃত অেস্থা নমহ, ঐরূপ িতীত হয় 

োত্র। উভয় িোলীই োয়া—পররদৃিেোন অেস্থা োত্র। 
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িেেতঃ আত্মা স্বভােতঃ জ্ঞাতা নমহন। ‘েচ্ছচ্চদানন্দ’ েংজ্ঞায় তা োঁহামক 

আংরিকভামেই িকাি করা হয় োত্র, ‘সনরত সনরত’ েংজ্ঞাই তা োঁহার স্বরূপ যোযে 

েে বনা কমর। সিামপনহাওয়ার তা োঁহার ‘ইিাোদ’ সেৌদ্ধরদমগর রনকট হইমত গ্রহে 

কররয়ামিন। োেনা, তৃষ্ণা ো তঞ্্হা (পারল) িভৃরত িমব্দও ঐ ভােটটই িকারিত 

হইয়ামি। আেরাও ইহা স্বীকার করর সয, োেনাই েে বরেয অরভেেচ্ছক্তর কারে এেং ইহাই 

কায বরূমপ পররেত হয়। রকন্তু যাহাই ‘সহতু’ ো ‘কারে’, তাহাই সেই (েগুে) ব্রহ্ম এেং 

োয়া—এই দুইময়র েংরেশ্রমে উদ্ভূত। এেন রক ‘জ্ঞান’ও একটট সযৌরগক পদাে ব েরলয়া 

অনিতেস্তু হইমত একটু স্বতন্ত্র। তমে জ্ঞাত ো অজ্ঞাত েে বিকার োেনা হইমতই উহা 

রনঃেংিময় সশ্রষ্ঠ এেং অরিতীময়র রনকটতে েস্তু। সেই অনিত-তে িেমে জ্ঞান এেং 

তারপর ইিার েেটষ্টরূমপ িরতভাত হন। 
  

উচ্ছদ্ভদোত্রই ‘অমচতন’ অেো েড়মজার ‘ধচতনে-রেেচ্ছজবত চ্ছক্রয়ািচ্ছক্ত োত্র’ েরলয়া যরদ 

আপরত্ত উত্থারপত হয়, তমে উত্তমর েলা যাইমত পামর সয, এই অমচতন উচ্ছদ্ভদিচ্ছক্তও 

সেই রেরাট রেশ্বেোপী েুচ্ছদ্ধিচ্ছক্ত, যাহামক োংখেকার ‘েহৎ’ েরলয়া অরভরহত 

কররয়ামিন—সেই এক সচতন ইিারই অরভেেচ্ছক্ত। 
  

েস্তু জগমতর েে রকিুই সেই ‘এষো’ ো ‘েঙ্কল্প’রূপ আরদ েস্তু হইমত উদ্ভূত—

সেৌদ্ধরদমগর এই েতোদ অেমূ্পে ব; কারে িেেতঃ ‘ইিা’ একটট সযৌরগক পদাে ব এেং 

রিতীয়ঃ জ্ঞান ো সচতনারূপ সয িােরেক সযৌরগক পদাে ব, উহা ইিারও পূমে ব রেরাজ 

কমর। জ্ঞানই চ্ছক্রয়ামত পররেত হয়। িেমে চ্ছক্রয়া, তারপর িরতচ্ছক্রয়া। েন িেমে 

অনুভে কমর এেং তৎপর িরতচ্ছক্রয়ারূমপ উহামত েঙ্কমল্পর উদয় হয়। েমনই েঙ্কমল্পর 

রস্থরত, েুতরাং েঙ্কল্পমক েূল েস্তু েলা ভুল। 
  

িয়েন্ িারুইন-েতােলরম্বগমের হামত ক্রীড়াপুত্তরলকা োত্র। েস্তুতঃ 

ক্রেরেকািোদমক উচ্চতর পদাে বরেজ্ঞামনর েরহত োেঞ্জেে রারখয়া িরতষ্ঠা কররমত 

হইমে। ‘েেক্ত’ এেং ‘অেেক্ত’ ভাে সয পরস্পরমক রনতে অনুেতবন কররয়া োমক—এ 

তে পদাে বরেজ্ঞানই িোে কররমত পামর। কামজই ‘োেনা’ ো ‘েঙ্কমল্পর’ সয অরভেেচ্ছক্ত, 

তাহার পূে বােস্থায় ‘েহৎ’ ো ‘রেশ্বমচতনা’ গুপ্ত অেো েূক্ষ্মভামে রেরাজ কমর। জ্ঞান 

রভন্ন েঙ্কল্প অেম্ভে। কারে আকাজ্জঙ্ক্ষত েস্তু েম্বমন্ধ যরদ সকান জ্ঞান না োমক, তমে 

আকাঙ্ক্ষার উদয় হইমে রকরূমপ? 
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রেশ্ব-সচতনা ো েহৎ (Universal Consciousness) 

| 

অেমচতন 

(Sub-conscious) 

| | 

েজ্ঞান 

(Conscious) 

| | 

অরতমচতন 

(Superconscious) 

| 

ধচতনে-রেেচ্ছজবত 

েঙ্কল্প ো চ্ছক্রয়া 

(Unconsious Will) যোে ব েজ্ঞান েঙ্কল্প 

(Conscious Will Proper) অতীচ্ছন্দ্রয় জ্ঞান েঙ্কল্প 

(Superconscious Will) 

এ তে আপাতদৃটষ্টমত যতটা দুমে বাযে েরলয়া েমন হয়, জ্ঞানমক ‘সচতন’ ও ‘অেমচতন’ 

এই দুই অেস্থায় রেভক্ত কররমল ঐ দুমে বাযেতা অন্তরহবত হয়। এেং তাহা না হইোর ো 

সহতু রক? যরদ ‘েঙ্কল্প’ েস্তুটটমকই আেরা ঐরূমপ রেমশ্লষে কররয়া সদরখমত পারর, তমে 

উহার জনক েস্তুটটমকই ো রেমশ্লষে করা যাইমে না সকন? 

  

রেমেকানন্দ 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 237 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পত্রাবলী ২৪৫-২৫৪ 

২৪৫* 

  

[রেে িাে বারমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

২৯ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 

  

রিয় ভরগনী, 

এই জগৎ—সযখামন রকিুই নষ্ট হয় না, সযখামন আেরা জীেমনই েৃতুের েমযে োে 

করর, সেখামন িকামিে ো অিকামিে, জনাকীে ব নগরীর পমে ো আরদে যুমগর রনরেড় 

রনভৃত অরমেে, যা-রকিু রচন্তা করা হময়মি, তা-ই সেমক যায়। তারা ক্রোগত 

রূপপররগ্রহ করোর সচষ্টা করমি, এেং যতরদন না িকাি পামি, ততরদন অরভেেক্ত 

হোর জনে সচষ্টা করমেই এেং তামদর যতই চাপোর সচষ্টা করা সহাক না সকন, তারা 

রকিুমতই নষ্ট হমে না। রকিুরই রেনাি নাই—সয-েকল রচন্তা অতীমত অরনষ্টোযন 

কমররিল, তারাও রূপপররগ্রমহর সচষ্টা করমি, তারাও পুনঃ পুনঃ িকামির িারা শুদ্ধ 

হময় অেসিমষ েমূ্পে ব েৎ রচন্তায় রূপারয়ত হোর সচষ্টা করমি। 
  

েুতরাং েতবোন কামলও এেন কতকগুরল ভােরারি রেদেোন, সযগুরল আত্মিকামি 

েমচষ্ট। এই অরভনে ভােরারি আোমদর েলমি সয, আোমদর অন্তমর সয ধিতোমদর 

কল্পনা আমি, সকান েস্তু স্বরূপতঃ ভাল ো েন্দ এেংরেয সয কল্পনা আমি ও তামদর 

দাোনর জনে সয তমতারযক উৎকট েৃো আিা রময়মি—এ েেস্তমকই পররহার করমত 

হমে। ঐ ভােরারি আোমদর সিখামি, জগমত উন্নরতর রহেে িেৃরত্তর উমিদ নমহ, 

পরন্তু উচ্চতর রদমক তার সোড় রিররময় সদওয়া। ঐ ভােরারি সিখামি, এই জগৎ 

ভাল ও েন্দ রদময় িস্তুত নয়; িতুেত এর উপাদান হমি ভাল, তার সচময় ভাল এেং 

তার সচময় আরও ভাল। েকমল গ্রহে না করা পয বন্ত ঐ ভাে িান্ত হয় না। ঐ ভাে রিক্ষা 

সদয় সয, সকান অেস্থামতই এমকোমর হাল সিমড় সদোর দরকার সনই; েুতরাং সয-সকান 

েমনােৃরত্ত, নীরত ো যে বমক ঐ ভাে সয-অেস্থায় পায়, সে-অেস্থামতই োদমর গ্রহে কমর, 

এেং সেগুরলর উপর রেন্দেুাত্র সদাষামরাপ না কমর েমল, ‘এ পয বন্ত ভালই কমরি, এখন 
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আরও ভাল করার েেয় এমেমি।’ িাচীন- কামল রচন্তা করা হত—েন্দমক েজবন 

করমত হমে, এই নতুন রিক্ষানুোমর েলা হয়, েন্দ রূপান্তররত হমে—ভাল সেমক আরও 

ভাল করোর সচষ্টা করমত হমে। েমে বাপরর এই ভাে রিক্ষা সদয়, যরদ পাোর আকাঙ্ক্ষা 

োমক, তমে সদখমে সয, স্বগ বরাজে আমগ সেমকই রেদেোন; োনুমষর যরদ সদখোর োয 

োমক, তমে সে সদখমে, সে পূে ব সেমকই পূে ব। 
  

রেগত গ্রীষ্মঋতুমত গ্রীনএকামর সয েভাগুরল হময়রিল, সেগুরল সয এত চেৎকার 

হময়মি, তার একোত্র কারে, তুরে পূমে বাক্ত ভােিকামির উপযুক্ত যন্ত্রস্বরূপ হময় 

অন্তমর ঐ ভাে যামত অোময িমেি কমর, তার জনে রনমজমক েমূ্পে ব উন্মুক্ত 

সরমখরিমল, স্বগ বরাজে সয পূে ব সেমকই রেদেোন—নতুন রচন্তািোলীর এই েমে বাচ্চ 

রিক্ষারূপ রভরত্তর উপর তুরে দণ্ডায়োন রিমল। 
  

তুরে এই ভাে জীেমন পররেত কমর দৃষ্টান্তস্বরূপ সদখাোর উপযুক্ত আযাররূমপ িভু 

কতৃবক েমনানীত ও আরদষ্ট হময়ি, এেং সয সতাোমক এই অদ্ভুত কাময ব েহায়তা 

করমে, সে িভুরই সেো করমে। 
  

আোমদর িামস্ত্র আমি—‘েদ্ভক্তানাি সয ভক্তামস্ত সে ভক্ততো েতাঃ।’ অে বাৎ যারা 

আোর ভক্তগমের ভক্ত, তারা আোর সশ্রষ্ঠ ভক্ত। তুরে িভুর সেরেকা; েুতরাং আরে 

সযখামনই োরক না সকন, ভগেৎমিরোয় তুরে সয েমহাচ্চ ব্রমত দীরক্ষত হময়ি, তার 

উদ্্যাপমন সয-সকান িকামর েহায়তা করমত পারর, শ্রীকৃমষ্ণর অনুগােী আরে 

তৎোযমন রনমজমক কৃতাে ব জ্ঞান করে ও তা োক্ষাৎ িভুরই সেো েমল েমন করে। 

ইরত 

  

সতাোর রচরমেহােদ্ধ ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

২৪৬* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

ররজলী েোনর 

২৯ রিমেম্বর, ১৮৯৫ 
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রিয় েনু্ধ, 

েক্তৃতার নকলগুরল ইমতােমযে রনশ্চয়ই আপনার কামি রগময় সপৌৌঁমিমি। আিা করর 

সেগুরল সকান কামজ আেমত পামর। 
  

আোর েমন হয়, িেেতঃ অমনক অেুরেযা অরতক্রে করমত হমে; রিতীয়তঃ তারা 

রনমজমদর সকান কামজরই উপযুক্ত েমন কমর না—এই হল ও-সদমির জাতীয় েোরয; 

তৃতীয়তঃ তারা এখনই িীমতর েম্মুখীন হমত োহে করমি না; রতব্বমতর সলাকটটমক 

ইংলমণ্ড কাজ করার েত খুে িক্তেেে ব েমল তারা েমন কমর না। িীঘ্রই সহাক আর 

রেলমম্বই সহাক, সকউ না সকউ আেমে। 
  

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—আোমদর েনু্ধমদর আোর েড়রদমনর অরভনন্দন জানামেন—রেমেে ও রেঃ 

জনেন, সলিী োরমগেন (Lady Margesson), রেমেে ক্লাকব, রেে হময়ে (Miss 

Hawes), রেে েূলার, রেে স্টীল (Miss Steel) এেং োকী েকলমক। 
  

রিশুমক আোর হময় চুম্বন ও আিীে বাদ রদমেন। রেমেে স্টারিবমক আোর নেস্কার। 

আেরা কাজ করেই। ‘ওয়া গুরুজী রক িমত।’ 
  

—রে 

  

২৪৭ 

  

[েমে েকলমক লক্ষে কররয়া রলরখত] 
  

১৮৯৫ 

  

রিয়েমরষু, 

োমণ্ডল সয সয পুস্তক পাোইয়ারিল, তাহা সপৌৌঁরিয়ামি—এ-কো রলরখমত ভুল হয়। 

তাহামক জ্ঞাত কররমে। সতাোমদর জনে রলরখ— 
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১| পক্ষপাতই েকল অরনমষ্টর েূল কারে জারনমে। অে বাৎ যদেরপ তুরে কাহারও িরত 

অরযক সেহ অনোমপক্ষা সদখাও, তাহা হইমলই ভরেষেৎ রেোমদর েূল পত্তন হইমে। 
  

২| সকহ সতাোর রনকট অপর সকান ভাইময়র রনন্দা কররমত আরেমল তাহা রেলকুল 

শুরনমে না—শুনাও েহাপাপ, ভরেষেৎ রেোমদর েূত্রপাত তাহামত। 
  

৩| অরযকন্তু েকমলর সদাষ েহে কররমে, লক্ষ অপরায ক্ষো কররমে এেং েকলমক 

তুরে যরদ রনঃস্বাে বভামে ভালোে, েকমলই যীমর যীমর পরস্পরমক ভালোরেমে। এমকর 

স্বাে ব অমনের উপর রনভবর কমর, এ-কো রেমিষরূমপ েুচ্ছঝমত পাররমলই েকমল ঈষ বা 

এমকোমর তোগ কররমে; দিজমন রেরলয়া একটা কার্য করা—আোমদর জাতীয় 

চররমত্রর েমযেই নাই, এজনে ঐ ভাে আনমত অমনক যত্ন সচষ্টা ও রেলম্ব েহে কররমত 

হইমে। আরে সতাোমদর েমযে সতা েড় সিাট সদরখমত পাই না, কামজর সেলায় েকমলই 

েহািচ্ছক্ত িকাি কররমত পামর, আরে সদরখমত পাইমতরি। িিী সকেন স্থান জারগময় 

েমে োমক; তার দৃঢ়রনষ্ঠা একটা েহারভরত্তস্বরূপ। কালী ও সযামগন টাউন-হল রেটটং 

সকেন উত্তেরূমপ রেদ্ধ কররল—কত গুরুতর কায ব! রনরঞ্জন রেমলান (রেংহল) িভৃরত 

স্থামন অমনক কায ব কররয়ামি। োরদা কত সদি পয বটন কররয়া েড় েড় কাময বর েীজ 

েপন কররয়ামি। হররর রেরচত্র তোগ, রস্থরেুচ্ছদ্ধ ও রতরতক্ষা আরে যখনই েমন করর, 

তখনই নূতন েল পাই। তুলেী, গুপ্ত, োেুরাে, িরৎ িভৃরত েকমলর েমযেই এক এক 

েহািচ্ছক্ত আমি। রতরন সয জহুরী রিমলন, তামত এখনও যরদ েমন্দহ হয়, তাহমল 

সতাোমত আর উন্মামদ তিাত রক? সদখ এমদমি িত িত নরনারী িভুমক েকল 

অেতামরর সশ্রষ্ঠ েরলয়া পূজা কররমত আরম্ভ কররমতমি। যীমর যীমর—েহাকায ব যীমর 

যীমর হয়। যীমর যীমর োরুমদর স্তর পুোঁরতমত হয়; তারপর একরদন এক কো অরি—

আর েেস্ত উচ্ছ্বরেত হময় ওমে! 
  

রতরন কাণ্ডারী; ভয় রক? সতােরা অনন্তিচ্ছক্তোন্—োোনে ঈষ বােুচ্ছদ্ধ ও অহংপূে বেুচ্ছদ্ধ 

দেন কররমত সতাোমদর ক-রদন লামগ? যখনই ঐ েুচ্ছদ্ধ আরেমে, িভুর কামি িরে 

লও। িরীর েন তা োঁর কামি েোঁমপ দাও সদরখ, হাঙ্গাে রেমট যামে একদে। 
  

সয োড়ীমত সতােরা আপাততঃ আি, তাহামত স্থান পূে ব হইমে না, সদরখমত পাইমতরি। 

একটা িিস্ত োটীর দরকার, অে বাৎ েকমল গুোঁ মতাগুোঁ রত কমর একঘমর সিাোর 
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আেিেক নাই। পারতপমক্ষ একঘমর দুই জমনর অরযক োকা উরচত নমহ। একটা েড় 

হল, সেখামন পুোঁরে-পাটা রারখমে। 
  

িতেহ িাতঃকামল ও েন্ধোকামল কালী, হরর, তুলেী, িিী িভৃরত অদল-েদল কমর, 

সযন রকচ্ছিৎ রকচ্ছিৎ িাস্ত্রপাে কমর, ও পমর েন্ধোকামল আর একোর পাে ও যোন-

যারো একটু ও েঙ্কীতবনারদ হয়। একরদন সযাগ, একরদন ভচ্ছক্ত, একরদন জ্ঞান ইতোরদ 

রেভাগ কররয়া লইমলই হইমে। এইেত একটা routine (পামের ক্রে) কররয়া লইমলই 

েড়ই েঙ্গমলর রেষয়—েন্ধোকামলর পাোরদর েেয় োযারে সলামকরা যাহামত আরেমত 

পামর; এেং িরত ররেোর দিটা হইমত নাগাত রাত্র ক্রোেময় পাে-কীতবনারদ হওয়া 

উরচত, সেটা public-এর (োযারমের) জনে। এই রনয়োরদ কমর রকিুরদন কষ্ট কমর 

চারলময় রদমলই পমর আপনা হমত গড় গড় কমর চমল যামে। উক্ত হমল সযন তাোক 

খাওয়া না হয়। তাোক খাোর একটা সযন আলারহদা জায়গা োমক। এই ভােটা তুরে 

যরদ পররশ্রে কমর যীমর যীমর আনমত পার, তা হমল েুঝতাে অমনক কাজ এগমলা। 

রকেরযকরেরত 

  

নমরন্্দর 

  

পুনঃ—হরমোহন নারক একটা কাগজ োর করোর সযাগাড় কররিল, তার রক হল? 

কালী, িরৎ, হরর, োষ্টার, G. C. Ghose (রগররিোেু) সযাগাড় কমর একটা যরদ পার 

সতা ভালই েমট। 
  

—ন 

  

২৪৮ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

১৮৯৫ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

এইোত্র সতাোর পমত্র েকল েোচার জ্ঞাত হইলাে। ভারতেমষ ব কায ব সহাক না সহাক, 

কায ব এমদমি। কাহারও এক্ষমে আরেোর দরকার নাই। আরে সদমি রগময় 
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কময়কজনমক ধতয়ার কমর তুলে, তারপর পাশ্চাতে সদমি সকান ভয় োরকমে না। 

গুেরনরযর কোই রলরখয়ারিলাে। হরর রেং িভৃরত েকলমক রেমিষ সিে আিীে বাদ 

রদমে। ঝগড়াঝা োঁটটর েমযে োরকমে না। কার োযে সখতরড়র রাজামক দাোয়? ো 

জগদম্বা তার রিয়মর। কালীরও রচটে সপময়রি—কািীমর যরদ centre (সকন্দ্র) করমত 

পার সতা েড়ই ভাল হয়। সযখামন পার একটা সেণ্টার কর। এখন এমদমি আর রেমলমত 

আোর সগাড়া সেোঁময সগমি; কারু োরযে রক তা টলায়? রনউ ইয়কব এোর সতালপাড়! 

আেমি গররেমত লণ্ডন সতালপাড়! েড় েড় হাতী রদগ্্গজ সভমে যামে। পুোঁটট-পা োঁটার 

রক খের সর দাদা? সতারা সকাের সেোঁময সলমগ যা সদরখ, হুহুঙ্কামর দুরনয়া সতালপাড় কমর 

সদে। এই সতা েমে েন্ধো সর ভাই! 
  

সদমি রক োনুষ আমি? ও িিানপুরী। যরদ lower classসদর education 

(রনম্নমশ্রেীমদর রিক্ষা) রদমত পার, তা হমল উপায় হমত পামর। জ্ঞানেমলর সচময় েল 

আর রক আমি—রেদো সিখামত পার? েড়-োনুমষরা সকান্ কামল সকান্ সদমি কার রক 

উপকার কমরমি? েকল সদমিই েড় েড় কাজ গরীেরা কমর। টাকা আেমত কতক্ষে? 

োনুষ কই? সদমি রক োনুষ আমি? সদমির সলাকগুমলা োলক, ওমদর েমঙ্গ োলমকর 

নোয় েেেহার করমত হমে। ওমদর েুচ্ছদ্ধশুচ্ছদ্ধ দি েিমরর সেময় সে কমর কমর খরচ হময় 

সগমি। 
  

কারুর েমঙ্গ ঝগড়া না কমর রেমলরেমি চমল যাও—এ দুরনয়া েড়ই ভয়ানক, কাউমকই 

রেশ্বাে নাই। ভয় নাই, ো আোর েহায়—এেন কাজ এোর হমে সয, সতারা অোক 

হময় যারে। 
  

ভয় রক? কার ভয়? িারত েজ্র কমর সলমগ যাও। রকেরযকরেরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—োরদা রক োঙলা কাগজ োর করমে েলমি? সেটার রেমিষ োহাযে করমে, সে 

েতলেটা েন্দ নয়। কারুর উৎোহ ভঙ্গ করমত নাই। Criticism (রেরুদ্ধ েোমলাচনা) 

এমকোমর তোগ করমে। যতদূর ভাল সোয হয়, েকলমক োহায্য করমে; সযখানটা 

ভাল না সোয হয়, যীমর েুচ্ছঝময় রদমে। পরস্পরমক criticise (রেরুদ্ধভামে েোমলাচনা) 

করাই েকল েে বনামির েূল! দল ভাঙোর ঐটট েূলেন্ত্র। ‘ও রক জামন?’ ‘সে রক জামন?’ 
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‘তুই আোর রক কররে?’—আর তার েমঙ্গ ঐ একটু েুচমক হারে, ঐগুমলা হমি ঝগড়া-

রেোমদর েূলেূত্র। 
  

২৪৯ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

১৮৯৫ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোর এক পত্র কাল পাই, তাহামত কতকেত েোচার পাই। েরেমিষ রকিুই নাই, 

এই োত্র। আোর িরীর এক্ষমে অমনক ভাল। এ েৎের িচণ্ড িীত িভুর কৃপায় 

রকিুই লামগ না; রক সদাদবণ্ড িীত! তমে এমদর রেমদের সজামর েে দারেময় রামখ। 

িমতেক োটীর নীমচর তলা োটটর সভতর, তার েমযে েৃহৎ েয়লার—সেখামন হমত 

গরে হাওয়া ো ষ্টীে ঘমর ঘমর রাতরদন িুটমি। তাইমত েে ঘর গরে, রকন্তু ইহার এক 

সদাষ সয, ঘমরর সভতর গররে কাল আর োইমর চ্ছজমরার (িূমনের) নীমচ ৩০|৪০ রিগ্রী! 

এমদমির েড় োনুমষরা অমনমকই িীতকামল ইওমরাপ পালায়—ইওমরাপ অমপক্ষাকৃত 

গরে সদি। 
  

যাক, এক্ষমে সতাোমক সগাটা-দুই উপমদি রদই। এই রচটে সতাোর জনে সলখা হমি। 

তুরে এই উপমদিগুরল সরাজ একোর কমর পড়মে এেং সেই রকে কাজ করমে। 

োরদার রচটে পাইয়ারি—সে উত্তে কায ব কররমতমি—রকন্তু এক্ষমে organization 

(েঙ্ঘেদ্ধ হইয়া কায ব করা) চাই। তাহামক আোর রেমিষ সিোরলঙ্গন, আিীে বাদ—

তারকদাদা িভৃরত েকলমক রদমে। সতাোমক আোর এই ক-টট উপমদি রদোর কারে 

এই সয, সতাোমত organization power (েঙ্ঘগেন ও পররচালন-িচ্ছক্ত) আমি—এ-

কো োকুর আোয় েলমলন, রকন্তু এখনও সিামট নাই। িীঘ্রই তা োঁর আিীে বামদ িুটমে। 

তুরে সয রকিুমতই centre of gravity (ভারমকন্দ্র) িারড়মত চাও না, ইহাই তাহার 

রনদি বন, তমে intensive and extensive (গভীর ও উদার) দুই হওয়া চাই। 
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১| এ জগমত সয চ্ছত্ররেয দুঃখ আমি, েে বিামস্ত্রর রেদ্ধান্ত এই সয, তাহা ধনেরগ বক 

(natural) নমহ, অতএে অপমনয়। 
  

২| েুদ্ধােতামর িভু েরলমতমিন সয, এই আরযমভৌরতক দুঃমখর কারে ‘জারত’, অে বাৎ 

জন্মগত ো গুেগত ো যনগত েে বিকার জারতই এই দুঃমখর কারে। আত্মামত স্ত্রী-পুং-

েে বাশ্রোরদ ভাে নাই এেং সয-িকার পঙ্ক িারা পঙ্ক সযৌত হয় না, সে-িকার সভদেুচ্ছদ্ধ 

িারা অমভদ োযন হওয়া েম্ভে নমহ। 
  

৩| কৃষ্ণােতামর েরলমতমিন সয, েে বিকার দুঃমখর কারে ‘অরেদো’। রনোে কে ব িারা 

রচত্তশুচ্ছদ্ধ হয়; রকন্তু ‘রকং কে ব রকেকমে বরত’ ইতোরদ (সকান্্টট কে ব, সকান্্টট 

অকে ব—এই রেষময় জ্ঞানীরাও সোরহত হন)। 
  

৪| সয কমে বর িারা এই আত্মভামের রেকাি হয়, তাহাই কে ব। যদ্দ্বারা অনাত্মভামের 

রেকাি, তাহাই অকে ব। 
  

৫| অতএে েেচ্ছক্তগত, সদিগত ও কালগত কে বাকমে বর োযন। 
  

৬| যজ্ঞারদ িাচীন কামল উপযুক্ত রিল, তো জাতোরদ কে ব; আযুরনক েেময়র জনে 

তাহা নমহ। 
  

৭| রােকৃষ্ণােতামরর জন্মরদন হইমতই েতেযুমগাৎপরত্ত হইয়ামি। 
  

৮| রােকৃষ্ণােতামর জ্ঞানরূপ অরে িারা নাচ্ছস্তকতারূপ সেিরনেহ বংে হইমে এেং 

ভচ্ছক্ত ও সিমের িারা েেস্ত জগৎ একীভূত হইমে। অরপচ এ অেতামরর রমজাগুে 

অে বাৎ নােযিারদর আকাঙ্ক্ষা এমকোমরই নাই, অে বাৎ সয তা োঁহার উপমদি গ্রহে কমর, 

সেই যনে; তা োঁহামক োমন ো নাই োমন, ক্ষরত নাই। 
  

৯| িাচীন কামল ো আযুরনক কামল োম্প্রদারয়মকরা ভুল কমর নাই। They have done 

well, but they must do better (তাহারা ভালই কররয়ামি, তমে তাহারদগমক আরও 

ভাল কররমত হইমে)। কলোে—তর—তে। 
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১০| অতএে েকলমক—সযখামন তাহারা আমি, সেইখামনই গ্রহে কররমত হইমে, 

অে বাৎ কাহারও ভামে েোঘাত না কররয়া উচ্চতর ভামে লইয়া যাইমত হইমে। তো 

োোচ্ছজক অেস্থােমযে যাহা আমি, তাহা উত্তে, রকন্তু উৎকৃষ্ট-তর-তে কররমত হইমে। 
  

১১| জগমতর কলোে স্ত্রীজারতর অভুেদয় না হইমল েম্ভােনা নাই, এক পমক্ষ পক্ষীর 

উত্থান েম্ভে নমহ। 
  

১২| সেইজনেই রােকৃষ্ণােতামর ‘স্ত্রীগুরু’-গ্রহে, সেইজনেই নারীভােোযন, 

সেইজনেই োতৃভাে-িচার। 
  

১৩| সেইজনেই আোর স্ত্রী-েে স্থাপমনর জনে িেে উমদোগ। উক্ত েে গাগী, ধেমত্রয়ী 

এেং তদমপক্ষা আরও উচ্চতরভাোপন্না নারীকুমলর আকরস্বরূপ হইমে। 
  

১৪| চালারক িারা সকান েহৎ কায ব হয় না। সিে, েতোনুরাগ ও েহােীময বর েহায়তায় 

েকল কায ব েম্পন্ন হয়। তৎ কুরু সপৌরুষে্ (েুতরাং সপৌরুষ িকাি কর)। 
  

১৫| কাহারও েরহত রেোদ-রেতমকব আেিেক নাই। সতাোর যাহা রিখাইোর আমি 

রিখাও—অমনের খেমর আেিেক নাই। Give your message, leave others to their 

own thoughts (সতাোর যাহা রিখাইোর আমি রিখাও, অপমর রনজ রনজ ভাে লইয়া 

োকুক)। ‘েতেমেে জয়মত নানতৃং’—তদা রকং রেোমদন? (েমতেরই জয় হয়, রেেোর 

জয় কখনও হয় না; তমে রেোমদর িময়াজন রক?) 

  

এক্ষমে সতাোমক রকচ্ছিৎ রেষয়কায ব রিখাই। িেেতঃ যখন আোমক ো অনে 

কাহামকও পত্র রলরখমে, তখন পূে বপত্র পাে কররয়া েকল িমের উত্তর রদমে। োমজ 

খের রদমে না। গম্ভীর ভাে রারখমত হইমে। োলেগাম্ভীয বভাে রেরশ্রত কররমে। েকমলর 

েরহত রেরিয়া চরলমে। অহংভাে দূর কররমে, েম্প্রদায়-েুচ্ছদ্ধরেহীন হইমে, েৃো তকব 

েহাপাপ। 
  

েোক্সেূলার সতাোমদর এক পুস্তক পাোইয়ামিন। তা োঁহামক রেনয়পূে ব উত্তর রদয়াি 

রকনা, এ-কো সলখ নাই। আরে কাহামক টাকা পাোইে, তাহা সলখ নাই। সকেন কররয়া 

পাোইে? … িায় সদড় োমে একখানা পত্র আমে, একটা ভুল সিাযরাইমত রতন োে 

লামগ। এই কো েদা েমন রারখমে। োরদার পমত্র অেগত হইলাে N. Ghose (সঘাষ) 
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আোমক যীশুখ্রীষ্টারদর েরহত তুলনা কররয়ামিন। ও-েকল আোমদর সদমি ভাল েমট; 

রকন্তু এমদমি িাপাইয়া পাোইমল আোর অেোমনর েম্ভােনা। আরে কাহারও ভামে 

েোঘাত করর না, আরে রক রেিনরী? যরদ কালী ঐ-েকল কাগজ এতমদ্দমি না 

পাোইয়া োমক, তাহা হইমল পাোইমত রনমষয কররমে। সকেল Address (অরভনন্দন) 

পাোইমলই যমেষ্ট, proceedings-এ (কায ব রেেরেীমত) সকান আেিেক নাই। এক্ষমে 

এতমদ্দমির অমনক োনেগেে নরনারী আোয় শ্রদ্ধা কমরন। রেিনরী িভৃরতরা েহু 

সচষ্টা কররয়া এক্ষমে হার োরনয়া িারন্ত অেলম্বন কররয়ামি। েকল কায বই নানা রেমঘ্নর 

েমযে েোযান হয়। িান্তভাে অেলম্বন কররমলই েমতের জয় হয়। হাি্্েন (Hudson) 

নােক সক রক েরকয়ামি, তাহামক আোর জোে রদোর সকান আেিেক নাই। িেেতঃ 

অনােিেক, রিতীয়তঃ তাহা হইমল আরে হাি্্েন িভৃরত সিরুপুমঞ্জর েেমদিেতী 

হইে। তুরে উন্মাদ নারক? আরে এখান হইমত সক এক হাি্্েমনর েরহত লড়াই 

কররে? িভুর কৃপায় হাি্্েন োি্্েমনর গুরুর গুরুরা আোর কো ভচ্ছক্তভামে 

গ্রহে কমর। তুরে রক পাগল নারক? খেমরর কাগজ িভৃরত আর পাোইও না। ও-েকল 

সদমি চলুক, হারন নাই। ও-েকল কাগমজ নামের িময়াজন রিল, িভুর কাময বর জনে। 

যখন তাহা েোরহত হইয়ামি, তখন আর আেিেক নাই। আোর িমতেক পত্রারদ 

সগাপন কররমে, ঝট কররয়া কাগমজ িাপাইমে না। নােযমির ঐ দায়—রকিু সগাপন 

রাখা যায় না। আোর রচটে পূমে বর ভামের েত হামটর োমঝ পরড়মে না। কো কামন 

হা োঁমট, েমন রারখমে। ো-োকুরােীর জনে পত্রপাে জায়গা অনুেন্ধান কররমে। 
  

োকুমরর কামি েকল কাময বর িারমম্ভ িাে বনা কররমে। রতরন েৎ পন্থা সদখাইমেন। 

একটা েড় জরে িেমে চাই; তার পর োড়ী ঘর েে হমে। আোমদর েে যীমর যীমর 

হমে, ভােনা নাই। যখন আোমক রচটে রলরখমে, রেমিষ রচন্তা কমর আেিেক েোচার 

রেস্তাররতভামে রদমে—অনােিেক অে বাৎ ঝগড়াঝা োঁটট আোর শুরনোর েেয় নাই। 
  

কালী িভৃরত েকমলই উত্তে কায ব কররমতমি। েকলমকই আোর সিোরলঙ্গন রদও। 

োন্দ্রাজীমদর েরহত রেমল রেমি কাজ কররমে এেং েমযে েমযে একজন তোয় যাইও। 

নােযি কতৃবমত্বর োেনা জমন্মর েত তোগ কররমে। আরে যতরদন পৃরেেীমত আরি, 

রতরন আোর েমযে কায ব কররমতমিন—ইহামত সতাোমদর যতরদন রেশ্বাে োরকমে, 

ততরদন সকান অেঙ্গমলর েম্ভােনা নাই। 
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িা োঁকচুন্নী সয োকুমরর পুোঁরে পাোইয়ামি, তাহা পরে েুন্দর। রকন্তু িেমে িচ্ছক্তর েে বনা 

নাই, এই েহামদাষ। রিতীয় edition (েংস্করে)-এ শুদ্ধ কররমত েরলমে। এই কো েমন 

েদা রারখমে সয, আেরা এক্ষমে জগমতর েেমক্ষ দণ্ডায়োন। আোমদর িমতেক কায ব, 

িমতেক কো সলামক সদরখমতমি, শুরনমতমি—এই ভাে েমন রারখয়া েকল কায ব 

কররমে। 
  

যরদ তুরে—কাহামক টাকা পাোইে অে বাৎ—কাহার নামে রলরখমত, তাহা হইমল আজই 

আরে টাকা পাোইতাে। টাকা পাইোোত্রই জরে খররদ কররমে। আপাততঃ আোর 

নামে খররদ কররমে। পমর আোমদর েমের জনে একটা জরে সদরখমত োক। কািাকারি 

হওয়া চাই, অে বাৎ দুইটা জরে যাহামত অরত রনকমট হয়, এেত সচষ্টা কররমে। করলকাতা 

হইমত রকিু দূমর হয়, রচন্তা নাই; সযখামন আেরা েে েোইে, সেোই যুে োরচমে। 
  

েরহে চক্রেতীর কোয় আরে পরে আনচ্ছন্দত হইলাে—এচ্ছণ্ডে্ পে বমত এক্ষমে 

গয়ামক্ষত্র েরনয়া সগল সয! সে সকাোয়? তাহামক, রেজয় সগাস্বােীমক ও আোমদর 

েনু্ধেগ বমক আোর রেমিষ িেয়-েম্ভাষে রদমে। … পরমক োররমত সগমল োল খা োঁড়া 

চাই, অতএে ইংমরজী ও েংসৃ্কত রেমিষরূমপ অযেয়ন কররমে। কালীর ইংমরজী রদন 

রদন সেি পররোর হইমতমি। োরদার ইংমরজীর অমযাগরত হইমতমি; তাহামক flowery 

style (সিনান ভাষা) পররতোগ কররমত হইমে। রেজাতীয় ভাষায় flowery style সলখা 

েড়ই দুের। তাহামক আোর লক্ষ ‘োোে্’—ওরহ েরদ্্কা কাে; তারকদাদামকও 

grammar (েোকরে)-টা একোর উমি রনমত েলমে। তারকদাদার ইংমরজী ক্রেিঃ 

দুরস্ত হময় আেমি। েকমলই well done, ‘োোে্, োহাদুমরা োঁ’। আরম্ভ অরত েুন্দর 

হময়মি। ঐ সিৌমল চল। ঈষ বা-েরপ বেী যরদ না আমে সতা সকান ভয় নাই, োনভঃ। 

‘েদ্ভক্তানাি সয ভক্তামস্ত সে ভক্ততো েতাঃ’। েকমল একটু গম্ভীরভাে যারে কররমে। 
  

আরে রহন্দযুমে বর উপর সকান পুস্তক এক্ষমে রলরখমতরি না। তমে আোর েমনর ভাে 

রলরপেদ্ধ কররমতরি। Every religion is an expression, a language to express the 

same truth, and we must speak to each in his own language.৮৮ —োরদা এ 

কো েুচ্ছঝয়ামি সেি। রহন্দযুে ব পমর সদখা যাইমে। রহন্দযুে ব েলমল রক এমদমির সলাক 

আমে? েঙ্কীে ব েুচ্ছদ্ধর নামে েকমল পালায়। আেল কো, তা োঁর যে ব; রহন্দরুা েলুক 

রহন্দযুে ব—তিৎ েমে ব (সেইরূপ েকমল)। তমে যীমর যীমর—িননঃ পন্থাঃ। নোগন্তুক 

দীননােমক আোর আিীে বাদ রদও। রলরখোর েেয় েড়ই অল্প, েে বদাই সলকচার, 
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সলকচার, সলকচার। Purity-patience-perseverance (পরেত্রতা, ধযয ব, অযেেোয়)! 

েমহন্দ্র োষ্টার িভৃরত েকলমক আোর সিোরলঙ্গন রদও। ো-োকুরােীমক আোর 

সকাটট োষ্টাঙ্গ। সগালাপ-ো, সযাগীন-ো িভৃরত েকলমক আোর নেস্কার। অমনমক সয 

তা োঁর কো এক্ষমে শুনমি, তামদর রকচ্ছিৎ রকচ্ছিৎ অে বোহাযে কররমত েরলমে; রকিু 

রকিু ‘সপলা’ না রনমল েে চলমে রক িকামর? এ-কো েকলমক খুমল েলমত হমে ধেরক! 
  

রেমদি হমত যরদ সকউ রকিু আোর নামে পাোয়, তামদর রচটের জোে রদমে। ওটা 

একটা োযারে ভদ্রতা। ভেনাে, কালীকৃষ্ণোেু িভৃরতমক েমঙ্গ রনময় কাজ করমে। 

োমণ্ডল অে বাভাে রলখমিন, তোরহ তারকদাদা। েরল এতগুমলা সলাক তা োঁমক োমন, 

আর একটা েে চমল না? সতাোমদর কারুর কারুর েমযে একটা গুমজাগুচ্ছজ ভাে 

এখনও আমি; সেটা সযরদন এমকোমর অপেৃত হমে, সেরদন হমতই েকলরেয কলোে 

হমে। 
  

এমদি হমত িীঘ্র সদমি যাওয়ায় সকান লাভ নাই। েরল, িেেতঃ এমদমি একটু োজমল, 

সদমি েহাবরন হয়; তারপর এমদমির সলামকরা েহাযনী ও িারতওয়ালা! সদমির 

সলামকর পয়োও নাই এেং িারত এমকোমরই নাই! 
  

ক্রেিঃ িকািে। রতরন রক শুযু ভারমতর োকুর? ঐ েঙ্কীে ব ভামের িারাই ভারমতর 

অযঃপতন হময়মি। তার রেনাি না হমল কলোে অেম্ভে। আোর যরদ টাকা োরকত, 

সতাোমদর িমতেকমকই পৃরেেী-পয বটমন পাোতাে। সকাে সেমক না সেরুমল সকান েড় 

ভাে আমে না। ক্রমে সদখা যামে। িভুর ইিা। েকল েড় কাজ যীমর যীমর হয়। দুমটা 

জরের কো ভুলমে না এেং সতাোমদর েমযে সক এ কাময বর ভার লইমে, তাহা রলরখমে; 

অরপচ রগররি সঘাষ ও অতুমলর েরহত পরােি ব কররমে। জরে আোর নামে খররদ 

কররমে, অে বাৎ সোট কো এই—‘অে বেনে বে্’; যার হামত োরকমল কারুর েমন ঈষ বা 

হমে না, তারই হামত োকা ভাল। োমণ্ডলমক—লাটুমক গরে কাপড় (তার েমনর েত) 

রকমন রদমত েমলরি, এেং সগাপালদাদামক টাকা পাোমত েমলরি এেং হুটমকামক টাকা 

রদমত েমলরি—তার ঋে-পররমিামযর জনে। 
  

দক্ষ ও হররমির কো সকউ সলখ নাই সকন? তামদর সতােরা খের নাও রকনা? োমণ্ডল 

দুঃখ পামি, তার কারে তার েন এখনও গঙ্গাজমলর েতন হয় নাই, রনোে এখনও 

হয় নাই, ক্রমে হমে। যরদ ো োঁকটুকু একদে রেময কমর সতা আর সকান দুঃখ োরকমে 
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না। রাখালমক, হররমক আোর রেমিষ আরলঙ্গন িোে জানাইমে। তামদর রেমিষ যত্ন 

কররমে। সতােরা রাখালমক রদন-দুই জেরদস্ত ব্রত কররময় রদময়ি নারক? কাজটা ভাল 

কর নাই। যাক, চরে ব োরা যামে। রাখাল োকুমরর ভালোোর চ্ছজরনষ—এ কো ভুমলা 

না। 
  

রকিুমতই ভয় সখও না। যতরদন রতরন আোর োোয় হাত রাখমিন, ততরদন রক কারুর 

দাোোর সযা আমি? ভমেয়ুঃ কণ্ঠাগতাঃ িাোঃ (িাে কণ্ঠাগত হউক), তোরপ ির পামে 

না। রেংহ-রেক্রমের েরহত অেচ ‘কুেুেরেে’ (িুমলর েত) সকােলতার েরহত কায ব 

কররমে। এোরকার েমহাৎেমে খুে যুে োতাইমে। খাওয়া দাওয়া অরত োযারে—

েহািোদ, েরামভাগ, দা োঁড়ািোদ ইরত। পরেহংেমদমের জীেনচররত-পাে। সেদ 

সেদান্ত পুোঁরে একত্র কমর আররত করমে, এেং রকচ্ছিৎ রকচ্ছিৎ সপলা আদায় কররমে। 

পুরামনা সিৌমল রনেন্ত্রে তোগ কররমে। ‘আেন্ত্রময় ভেন্তং োিীে বাদং ভগেমতা 

রােকৃষ্ণেে েহুোনপুরঃেরি’ ইতোকার একটা লাইন রলমখ তারপর রলখমে সয, 

োকুমরর জন্মরতরে-েমহাৎেে এেং েে চালাইোর খরমচর জনে আপনার েহায়তা 

িময়াজন। যরদ আপনার অরভেত হয় সতা অেুক স্থামন অেুমকর রনকট টাকা 

পাোইমেন—ইতোরদ। যরদ েমন কর সয, আোর নামে েই করমল সলামক টাকা সদমে 

সতা েই কমর রদও অে বাৎ িারপময় রদও। যরদ না হয়, সতা সযেন ordinarily (োযারেতঃ) 

‘রােকৃষ্ণমেেকাঃ েন্নোরেনঃ’ অেো ঐ িকার সকান রকে। আর এক পাতা 

ইংমরজীমত রলরখমে। ‘লিব (িভু) রােকৃষ্ণ’ িমব্দর সকান অে ব নাই; উক্ত নাে তোগ 

কররমে, ইংমরজী অক্ষমর ‘ভগোন্’ রলরখমে। তারপর এক আয লাইন ইংমরজী রলরখয়া 

রদমে। 
  

The Anniversary of Bhagaban Sri Ramakrishna 

  

Sir, 

We have great pleasure in inviting you to join us in celebrating the —th 
anniversary of Bhagaban Sri Ramakrishna Paramahamsa. For the 

celebrating of this great occasion and for the maintenance of the Alambazer 
Math, funds are absolutely necessary. If you think that the cause is worthy of 

your sympathy, we shall be very grateful to receive your contribution to the 
great work. 
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Yours obediently 

(Name)৮৯ 

  

(Place) 

(Date) 

  

যরদ যমেষ্ট অে বেংগ্রহ হয়, রকয়দংি খরচ কমর োকী একটা িাণ্ড কমর রাখমে এেং 

সতাোমদর খরচ তা হমত চালামে। 
  

সভামগর নাে কমর েকলমক রপরত্ত পরড়ময় োরে কড়কমড় ভাত খাওয়ামে না। দুমটা 

রিিার ধতয়ার করমে। সেই জমল রান্না ও খাওয়া দুই-ই। রিিার করোর পূমে ব জল 

িুটটময় সনমে, তা হমল েোমলররয়ার োপ পলায়ন। েকমলর স্বামস্থের উপর িেে দৃটষ্ট 

রারখমে। োটটমত সিাওয়া তোগ কররমে, পার যরদ—অে বাৎ যরদ পয়ো সজামট সতা েড়ই 

ভাল। েয়লা কাপড় েোরামের িযান কারে। ঐ েকল টাকার কাজ। োরদা তার 

েনু্ধমদর পত্র রলখুক, ঐ িকার েকমল সচষ্টা কর। আরে এখামন সচষ্টা কররি ধেরক! 

রকন্তু খারল আোর উপর সকান কামজ রনভবর কররমে না। সভামগর রেষয় সতাোমক 

রলরখ—সকেলোত্র রকচ্ছিৎ পায়োন্ন চড়াইমে; রতরন তাহাই ভালোরেমতন। োকুরঘর 

অমনমকর েহায়তা কমর েমট, রকন্তু রাজরেক তােরেক খাওয়া-দাওয়ার সকান কাজ 

নাই। আঙুল-ো োঁকান এেং ঘণ্টার রেকট আওয়াজ রকচ্ছিৎ করে কমর রকচ্ছিৎ গীতা-

উপরনষদারদ পাে কররমে। অে বাৎ Materialism (জমড়াপােনা) যত কে হয় এেং 

Spirituality (আযোচ্ছত্মকতা) যতই োমড়, এই কো আর রক। োমণ্ডল রলখমিন সয, 

হাজার হাজার সলাক খারল ঘণ্টানাড়া সদখমত আমে। যরদ এ কো েতে হয় সতা ও-

িকার সলাক না আোই ভাল। ওরা সেোই সখমত আমে; এরদমক েমের সলাক না সখমত 

সপময় োরা যায়, তখন হাজার হাজার সলাক সকাোয়? আর আেরা রক েে বতোগ কমর 

োমণ্ডমলর জনে ঘণ্টা োজামত এমেরি? োমণ্ডল কাোঁোরীপাড়ায় োে করুক সগ, যরদ 

ঘণ্টানাড়া তার এতই ভাল লামগ। অে বাৎ রতরন তা োঁর সিমলমদর েুমখ খামিন—সতাোর 

ঘণ্টানাড়ার েমযে নয়। তামদর একচুল কষ্ট রদময় সতাোর ঘণ্টানাড়া েেস্তই রেিল হয়, 

অরপচ অেঙ্গল হয় সতাোর রনমজর। এ কোটা সরাজ একোর েমন সরমখা। রতরন 

সতাোর একলার জনে ো োমণ্ডমলর জনে এমেরিমলন, রক জগমতর জনে? যরদ 

জগমতর জনে, তা হমল জগৎেুদ্ধ সলাক যামত তা োঁমক েুঝমত পামর, এই ভামে তা োঁমক 

present করমত (সলামকর কামি যরমত) হমে। সেইজনে েুমরি দমত্তর পুোঁরেমত সয 
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আমোল-তামোলগুমলা আমি, সেগুমলা দূর কমর রদমত হমে—েুঝমত সপমরি রক? 

ওগুমলা ‘—’োেুর েুচ্ছদ্ধমত সোয হয় েুমরি দত্ত রলমখমি—হররমোল হরর! যাক্, তার 

উমদ্দিে ভাল, সকেল সেই সিাট েুচ্ছদ্ধ। দরক্ষমেশ্বমরর ভট্্চারযের জীেনচররত—োষ্টার 

েহািয় জামন, েুমরি োেু সলমখ, ‘রােকৃষ্ণ পরেহংে’ তারা এখনও সদখমত পায় নাই। 

দুরনয়া তামদর দরক্ষমেশ্বমরর কুটুরর। সহ িভু, সহ িভু! তমে you must not identify 

yourself with any life of Him written by anybody, nor give your sanction to 

any.৯০ যতক্ষে আোমদর নামের েমঙ্গ না যায়, ততক্ষে সকান ভয় সনই। এ েকল 

কো সতােরা কাউমক েমলা না—অে বাৎ েুমরি দমত্তর উমদ্দিে ভাল, েইও সেি 

রলমখমি—চলুক, রকিু কাজ হমে। তমে তারা তা োঁমক রক সঘাড়ার রিে েুমঝমি? োমণ্ডল 

আোমক রতন পাতা সলকচার রদময়মি সয, ো-োকুরােীমক ভচ্ছক্ত করমত হমে এেং রতরন 

আোয় কত দয়া কমরন। োমণ্ডমলর এই েহা আরেচ্ছিয়ার জনে যনেোদ! তা োঁর [রেষময়] 

একটা রকিু রলখে েমন করর; রকন্তু ভময় সপরিময় যাই। যাক্, তা োঁর ইিা হয় সতা কামল 

কামল হমে। েমহন্দ্রোেু েে একিকার চালামিন; তা োঁমক িত িত যনেোদ; রতরন অরত 

েহৎ। োমণ্ডলমক েলমে, যরদ িভুর ইিা হয়, তার োমড় পা োঁচ রেমকর চাকরর আর 

রতন কড়ার েুচ্ছদ্ধ িীঘ্রই ঘুচমে। তমে তার কর্ে োজার-হাট ইতোরদ করা; সেই কে ব 

েন রদময় করমল—অে বাৎ তা োঁর সিমলপুমলর সেো করমলই তার পরে কলোে হমে। 

সলকচার-সিকচার সে এ জমন্মর েত রেমকয় তুমল রাখুক, আেমি োমর সদখা যামে। 

তামক রনমজর েুচ্ছদ্ধ খরচ করমত োরে কমরা। সযেনটট েরল দাগা েুরলময় যাক্, নইমল 

উমিা উৎপরত্ত কমর েেমে। ‘হা োঁ জী হা োঁ জী করমত ররহও ধেটে আপনা োে্।’ 
  

সযামগন সকেন আমি? হুটমকা রক চাকরর করমত যামি—রক করমি? হুটমকামক 

একটু সলখাপড়া সিখামে—এখনও েয়ে আমি। েে খের খুমল রলখমত হয়—এ-কো 

খুে েমন সরমখা। গুপ্ত পড়মি শুনমি সকেন? তুলেী, সলমটামক ঘুেুমত রদও, যা সখমত 

চায় রদও, তাড়া রদও না রেলকুল। োেুরাে রক করমি; হরর, রাখাল সকেন আমি ইতোরদ 

রেলকুল রলখমে। েকল কো সখালো কমর শুনমে—আমোল-তামোল সক রক েলমল 

হরমোহনী সিৌমল সলখোর দরকার নাই। হরমোহমনর োংোররক অেস্থা সকেন? 

তারকদাদা খুে কাজ করমি; োঃ! োঃ! োোে! ঐ-রকে চাই। এক-একটা নক্ষমত্রর 

েত িুমট পড় রদরক! গঙ্গা রক করমি? রাজপুতানায় কতকগুমলা জরেদার তামক োমন; 

তামদর কাি সেমক রভমক্ষ কমর েমের জনে টাকা পাোমত েমলা …। 
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িা োঁকচুন্নীর েই এইোত্র পড়লাে। তামক আোর লক্ষ-লক্ষারযক সিোরলঙ্গন রদমে। তার 

কমণ্ঠ রতরন আরেভবাে হমিন। যনে িা োঁকচুন্নী! িা োঁকচুন্নী ঐ পুোঁরে েকলমক সিানাক। 

েমহাৎেমে িা োঁকচুন্নীর পুোঁরে েকমলর োেমন সযন পমড়। পুোঁরে অরত েড় যরদ হয় সতা 

চুম্বক চুম্বক কমর সযন পমড়। িা োঁকচুন্নী একটাও আমোল-তামোল সতা রলমখ নাই। আরে 

তার পুোঁরে পমড় সয রক আনন্দ সপময়রি, তা আর রক েলে! িা োঁকচুন্নীর পুোঁরে যামত খুে 

রেক্রী হয়, েকমল পমড় (রেমল) সচষ্টা করমে। তারপর িা োঁকচুন্নীমক গা োঁময় গা োঁময় িচার 

করমত সযমত েমলা। োহো, োোে, িা োঁকচুন্নী! সে তা োঁর কাজ করমি। গা োঁময় গা োঁময় যাক, 

সলাকমক তা োঁর কো সিানাক—এর সচময় তার আর রক ভাগে হমে? … িিী, িা োঁকচুন্নীর 

পুোঁরে and িা োঁকচুন্নী himself (রনমজ) must electrify the masses (জনোযারমের 

িচ্ছক্তেিার করমে)। আমর সোর িা োঁকচুন্নী, সতামক িাে খুমল আিীে বাদ কররি ভাই। 

িভু সতার কমণ্ঠ েেুন, িামর িামর তা োঁর নাে শুনাও। েন্নোেী হোর আেিেক রকিুই 

নাই। িিী, mass (জনোযারে)-এর েমযে েন্নোেী হওয়া উরচত নয়। িা োঁকচুন্নী is the 

future apostle for the masses of Bengal (োঙলার জনোযারমের রনকট ভােী 

োতবােহ)। িা োঁকচুন্নীমক খুে যত্ন করমে! তার রেশ্বাে-ভচ্ছক্তর িল িমলমি। িা োঁকচুন্নীমক 

এই ক-টা কো রলখমত েমলা—তার তৃতীয় খমণ্ড, িচার খমণ্ডঃ 

  

‘সেদমেদান্ত, আর আর েে অেতার যা রকিু কমর সগমিন, রতরন একলা রনমজর 

জীেমন তা কমর সদরখময় সগমিন। তা োঁর জীেন না েুঝমল সেদমেদান্ত অেতার িভৃরত 

সোঝা যায় না—সকন না, He was the explanation (রতরন েোখোস্বরূপ রিমলন)। রতরন 

সযরদন সেমক জমন্মমিন, সেরদন সেমক েতেযুগ এমেমি। এখন েে সভদামভদ উমে 

সগল, আচণ্ডাল সিে পামে। সেময়-পরুুষ-সভদ, যনী-রনয বমনর সভদ, পচ্ছণ্ডত-রেিান-

সভদ, ব্রাহ্মে-চণ্ডাল-সভদ েে রতরন দূর কমর রদময় সগমলন। আর রতরন রেোদভঞ্জন—

রহন্দ-ুেুেলোন-সভদ, চ্ছক্রশ্চান-রহন্দ ুইতোরদ েে চমল সগল। ঐ সয সভদামভমদ লড়াই 

রিল, তা অনে যুমগর; এ েতেযুমগ তা োঁর সিমের েনোয় েে একাকার।’ 
  

এই ভােগুমলা তার ভাষায় রেস্তার কমর রলখমত েলমে। সয তা োঁর পূজা করমে, সে অরত 

নীচ হমলও েুহতূ বেমযে অরত েহান্ হমে—সেময় ো পুরুষ। আর এোমর োতৃভাে—

রতরন সেময় সেমজ োকমতন, রতরন সযন আোমদর ো—সতেরন েকল সেময়মক োর 

িায়া েমল সদখমত হমে। ভারমত দুই েহাপাপ—সেময়মদর পাময় দলান, আর ‘জারত 

জারত’ কমর গরীেগুমলামক রপমষ সিলা। He was the Saviour of women, Saviour 
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of the masses, Saviour of all high and low.৯১আর িা োঁকচুন্নী ঘমর ঘমর তা োঁর পূজা 

করাক। ব্রাহ্মে, চণ্ডাল, সেময় ো পুরুষ—তা োঁর পূজায় েকমলর অরযকার। সয 

ঘটস্থাপনা ো িরতো কমর তা োঁর পূজা করমে—েন্ত্র সহাক ো না সহাক—সযেন কমর 

সয-ভাষায় যার হাত রদময় সহাক—খারল ভচ্ছক্ত কমর সয পূজা করমে, সেই যনে হময় 

যামে।—এই সিৌমল রলখমত েমলা। কুি পমরায়া নাই; িভু তার েহায় হমেন। 

রকেরযকরেরত 

  

নমরন্্দর 

  

পুঃ—েোক্সেূলারমক—রতরন ভারমতর পরে েহায়—এইভামে পত্র রলরখমে। সোয হয় 

রলরখয়াি। … সে েই আরে অমনক রদন সদমখরি, তামত আোর ভামের আভােও 

আমি। 
  

সয অরভযামনর রেজ্ঞাপন পাটেময় রদময়রিমল, তা দু-চার জন েনু্ধমক পাটেময়রি—রক 

িল হমে, তা জারন না। তুরে একখানা নারদ-আর িাচ্ছণ্ডলেেূত্র এেং একখানা 

‘সযাগোরিষ্ঠ’—যা কলমকতায় তজবো হময়মি—তা পাটেময় রদমত োমণ্ডলমক েলমে। 

‘সযাগোরিমষ্ঠ’র ইংমরজী তজবো, োঙলা নয়। ইরত 

  

িা োঁকচুন্নী সযন আোর opinion (েত) in his book (তা োঁর পুোঁরেমত) না িামপ। তা োঁমক েুমখ 

তুরে েলমে—অেো পমড় শুনামে। যামক তামক আোর correspondence (রচটেপত্র) 

পড়মত রদমে না। এ-েেস্ত private (েেচ্ছক্তগত)। কো কামন হা োঁমট। ইরত 

  

নমরন্্দর 

  

২৫০* 

  

আমেররকা 

১৮৯৫ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 
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আোমদর সকান েঙ্ঘ সনই—আেরা সকান েঙ্ঘ গড়মতও চাই না। স্ত্রী ো পুরুষ সয-

সকহ যা রকিু রিক্ষা রদমত, যা রকিু িচার করমত চায়, সে-রেষময় তার পূে ব স্বাযীনতা 

আমি। 
  

যরদ সতাোর রভতমর িচ্ছক্ত োমক, তমে তুরে কখনই অপর পা োঁচজনমক আকষ বে করমত 

অেেে ব হমে না। আেরা কখনই রেওেরিষ্টমদর কায বিোলী অনুেরে করমত পারর 

না—তার সোজা কারে এই সয, তারা একটট েঙ্ঘেদ্ধ েম্প্রদায়, আর আেরা তা নই। 
  

আোর েূলেন্ত্র হমি—েেচ্ছক্তমত্বর রেকাি। এক-একটট েেচ্ছক্তমক রিক্ষা রদময় গমড় 

সতালা িাড়া আোর অনে সকান উচ্চাকাঙ্ক্ষা সনই। আরে অরত অল্পই জারন—সেই 

অল্পস্বল্প যা জারন, তার রকিু সচমপ না সরমখই রিক্ষা রদময় যাই। সয রেষয়টা জারন না, 

স্পষ্টই স্বীকার করর সয, সেটা আোর জানা সনই। আর রেওেরিষ্ট, খ্রীষ্টান, েুেলোন 

ো জগমতর অপর যার কাি সেমকই সহাক, সলাক রকিু োহাযে পামি জানমল আোর 

এত আনন্দ হয়, তা রক েলে। আরে সতা েন্নোেী—েুতরাং এ জগমত আরে কারও গুরু 

ো িভু নই, আরে রনমজমক েকমলর দাে েমন করর। … যরদ সলামক আোয় ভালোমে 

োেুক, তামদর খুিী; ঘৃো কমর করুক—তামদর খুিী। 
  

িমতেকমকই রনমজর উদ্ধারোযন রনমজমক করমত হমে—িমকেকমকই রনমজর কাজ 

রনমজমক করমত হমে। আরে সকান োহাযে খুোঁচ্ছজ না, সপমল তা তোগও করর না; আর 

জগমত সকান োহাযে দােী করোর অরযকারও আোর সনই। সকউ সয আোয় োহাযে 

কমরমি ো করমে, আোর িরত সে তার দয়া, তামত আোর দােীদাওয়া রকিু সনই; এ 

জনে আরে রচরকৃতজ্ঞ। 
  

যখন েন্নোেী হই, তখন েুমঝেুমঝই এ পে সেমি রনময়রিলাে; েুমঝরিলাে, অনাহামর 

েরমত হমে। তামত রক হময়মি? আরে সতা রভখারী; আোর েনু্ধরা েে গরীে; গরীেমদর 

আরে ভালোরে; দাররদ্রেমক োদমর েরে করর। কখনও কখনও সয আোয় উপোে 

কমর কাটামত হয়, তামত আরে খুিী। আরে কারও োহাযে চাই না—তার িময়াজন রক? 

েতে রনমজর িচার রনমজই করমে, আোর োহামযের অভামে নষ্ট হময় যামে না। 

‘েুখদুঃমখ েমে কৃত্বা লাভালামভৌ জয়াজময়ৌ। তমতা যুদ্ধায় যুজেস্ব’—েুখ-দুঃখ, লাভ-

অলাভ, জয়-পরাজয়, েে েোন েমন কমর যুমদ্ধ িেৃত্ত হও (গীতা)। 
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এইরূপ অনন্ত ভালোো, েে বােস্থায় এইরূপ অরেচরলত োেেভাে োকমল এেং ঈষ বা 

সিষ সেমক েমূ্পে ব েুক্ত হমল তমে কাজ হমে। তামতই সকেল কাজ হমে, আর রকিুমতই 

নয়। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

২৫১ 

  

[স্বােী চ্ছত্রগুোতীতানন্দমক রলরখত] 
  

জানুআরী, ১৮৯৬ 

  

রিয় োরদা, 

… সতার কাগমজর idea (েঙ্কল্প) অরত উত্তে েমট এেং উমে পমড় সলমগ যা, পমরায়া 

সনই। ৫০০ টাকা পত্রপাে পাটেময় সদে, ভােনা নাই টাকার জনে। আপাতত এই রচটে 

সদরখময় কারুর কামি যার কমর সন। এই রচটের জোে—রচটের উত্তমর আরে ৫০০ টাকা 

পাটেময় সদে। ৫০০ টাকায় রকিু আমে যায় রক? খ্রীটষ্টয়ান, েুেলোন যে ব িচামরর সের 

সলাক আমি, তুই আপনার সদিী যমে বর িচার এখন কমর ওে রদরক। তমে সকান আরেী 

জানা েুেলোন-ভায়া যমর যরদ পুরামনা আরেী গ্রমন্থর তজবো করামত পামর, ভাল হয়। 

িােী ভাষায় অমনক Indian History (ভারতীয় ইরতহাে) আমি। যরদ সেগুমলা ক্রমে 

ক্রমে তজবো করামত পার, একটা সেি regular item (রনয়রেত রেষয়) হমে। সলখক 

অমনক চাই। তার পর গ্রাহক সযাগাড়ই েুিরকল। উপায়—সতারা সদমি সদমি ঘুমর 

সেড়াে, োঙলা ভাষা সযখামন সযখামন আমি, সলাক যমর কাগজ গরতময় রদরে। … 

চালাও কাগজ, কুি্ পমরায়া নাই। িিী, িরৎ, কালী িভৃরত েকমল পমড় (রেমল) 

রলখমত আরম্ভ কর। ঘমর েমে ভাত সখমল রক হয়? তুই খুে োহাদুরর কমররিে। োহো, 

োোে! গুোঁজগুোঁ মজগুমলা সপিু পমড় োকমে হা োঁ কমর, আর তুই লম্ফ রদময় েকমলর 

োোয় উমে যারে। ওরা রনমজমদর উদ্ধার করমি—না হমে ওমদর উদ্ধার, না হমে আর 

কারুর। সোিে (েমহাৎেে) এেরন োচারে সয, দুরনয়ােয় তার আওয়াজ যায়। 

অমনমক আমিন, যা োঁরা সকেল খুোঁত কাড়মত পামরন; রকন্তু কামজর সেলা সতা ‘সখা োঁজ 

খের নরহ পাওময়।’ সলমগ যা, যত পাররে। পমর আরে ইচ্ছণ্ডয়ায় (ভারত) এমে সতালপাড় 
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কমর তুলে। ভয় রক? ‘নাই নাই েলমল োমপর রেষ উমড় যায়।’—নাই নাই েমল সয নাই 

হময় সযমত হমে! 
  

গঙ্গাযর খুে োহাদুরর করমি। োোে! কালী তার েমঙ্গ কামজ সলমগমি। খুে োোে! 

একজন োন্দ্রামজ যা, একজন সোমম্ব যা। সতালপাড় কর—সতালপাড় কর দুরনয়া। রক 

েলে আপমোে—যরদ আোর েত দুটা রতনটা সতামদর েমযে োকত—যরা কাোঁরপময় 

রদময় চমল সযতুে। রক করর, যীমর যীমর সযমত হমি। সতালপাড় কর—সতালপাড় কর। 

একটামক চীন সদমি পাটেময় সদ, একটামক জাপান সদমি পাো। গৃহস্থমদর কাজ নয়। 

… েন্নোেীর দলমক হুঙ্কার রদমত হমেঃ ‘হ—র্, হ—র্, ি—সম্ভা!’ ইরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৫২* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

৬ জানুআরী, ১৮৯৬ 

  

রিয় ভরগনী, 

নেেমষ ব সতাোর িীরতেম্ভাষমের জনে েহু যনেোদ। রেরিষ্ট ভদ্রেমহাদয়টটর ওখামন িয় 

েপ্তাহ সতাোর সেি আনমন্দ সকমটমি সজমন েুখী হলাে, যরদও তারা সকেল 

গল্্ি্্ই সখলত। ইংলমণ্ড সদখলাে—আরে যোে ব রিক্ষােীমদর িারা পররমেটষ্টত। 

ইংমরজরা আন্তররক অভেে বনা কমরমি; এই ইংমরজ জাত েম্বমন্ধ আোর যারোও 

অমনকখারন েদমলমি। িেমেই সদখলাে লাে্ি্ (Lund) িভৃরত যারা আোর েমঙ্গ 

রেমরামযর জনে ইংলণ্ড সেমক এখামন এমেরিল, ওখামন তামদর সকান পাত্তাই সনই। 

ইংমরজরা তামদর অচ্ছস্তত্ব পয বন্ত উমপক্ষা কমর। যারা ইংরলি চামচবর অন্তভুবক্ত নয়, 

তামদর ভদ্র েসল েমন করা হয় না। ঐ চাচবভুক্ত কময়কজন যোে ব সশ্রষ্ঠ েেচ্ছক্ত এেং 

িরতষ্ঠা ও পদেয বাদায় অগ্রেীমদর সকউ সকউ আোর অকৃচ্ছত্রে েনু্ধ হময়মিন। আোর 

ইংলমণ্ডর অরভজ্ঞতা আমেররকার তুলনায় এমকোমর অনে রকমের। 
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এখামন সিেরেমটররয়ান িভৃরত সগা োঁড়ামদর েমঙ্গ সহামটলগুরলমত আোর অরভজ্ঞতার 

কো শুমন ইংমরজরা সতা সহমেই অরস্থর। উভয় সদমির েমযে রিক্ষা দীক্ষা ও আচার-

েেেহার িমভদ লক্ষে করমত সদরী হল না। েুঝলাে সকন আমেররকার সেময়রা দমল 

দমল ইওমরাপীয় রেোহ করমত যায়। েকমলর কামি েদয় েেেহার সপময়রি। স্ত্রী-পুরুষ-

রনরে বমিমষ অমনক উদারহৃদয় েনু্ধ এখন সেখামন েেন্তকামল আোর রিমর যাওয়ার 

িতীক্ষায় আমি। 
  

সেখানকার কাজ েম্বমন্ধ েরল, সেদামন্তর ভাে ইংমরজ েোমজর উচ্চ স্তমর িমেি 

কমরমি। েহু রিরক্ষত ও উচ্চপদস্থ েেচ্ছক্ত, যা োঁমদর েমযে যে বযাজমকর েংখোও কে নয়, 

আোমক েমলন সয, এ সযন গ্রীে কতৃবক সরাে-রেজময়র পুনররভনয় হমি ইংলমণ্ড। 
  

ভারমত োে কমরমি এেন ইংমরজমদর েমযে দুটট সশ্রেীঃ এক সশ্রেীর সচামখ ভারতীয় 

যা রকিু েেই সহয়; এরা রকন্তু অরিরক্ষত। অপর সশ্রেীর রনকট ভারত পুেেভূরে, 

ভারমতর োয়ু পয বন্ত পরেত্র; এমদর রহন্দয়ুানী রহন্দমুদরও হার োনায়, এরা সঘার 

রনরারেষািী, এেন রক স্বমদমি জারতমভদ-িেতবমনও উদেত। ইংলমণ্ডর অরযকাংি 

সলাকই জারতমভমদর দারুে পক্ষপাতী। োযারে েক্তৃতা িাড়া েপ্তামহ আরও আটটট 

কমর ক্লাে রনতাে; এত সলাকেোগে হত সয, অমনমক—এেন রক অরভজাত 

েরহলাগেও রনঃেমঙ্কামচ সেমজর উপরই েেমতন। ইংলমণ্ড দৃঢ়েঙ্কল্প নরনারী সদখমত 

সপলাে, তারা দারয়ত্ব রনময় তামদর জারত-েুলভ উদেে ও অযেেোময়র েমঙ্গ কাজ 

চালামত োকমে। এ েৎের রনউ ইয়মকব আোর কাজ চেৎকার চমলমি। রেঃ সলমগট 

রনউ ইয়মকবর একজন সেরা যনী, রতরন আোর একান্ত অনুরাগী। এমদমি রনউ 

ইয়কবোেীরা অরযকতর দৃঢ়রচত্ত, এেং তাই এখামনই আোর সকন্দ্রস্থাপমনর েঙ্কল্প 

কমররি। এখানকার সেেরিষ্ট ও সিেরেমটররয়ান েম্প্রদাময়র গেেোনে েেচ্ছক্তগে 

আোর উপমদিারদ অেঙ্গত েমন কমরন। ইংলমণ্ডর যারে বক েম্ভ্রান্ত েেচ্ছক্তমদর কামি 

এগুরল উচ্চতে দাি বরনক তেরূমপ পররগরেত। 
  

তা িাড়া োরকবন নারীর স্বভােেুলভ পরচচবা ইংলমণ্ড অজ্ঞাত। ইংমরজ সেময়রা সদরীমত 

ভাে গ্রহে কমর, তমে একোর টেকেত গ্রহে করমত পারমল তা আয়ত্ত কমর সনমেই। 

ওখামন ওরা যোরীরত কাজ চালামি ও িরত েপ্তামহ আোমক কামজর রেেরে 

পাোমি। েুমঝ সদখ! আর এখামন েপ্তাহখামনমকর জনে যরদ অনুপরস্থত োরক সতা 
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কামজর দিা রিা। েকলমক আোর শুমভিা জারনও—েোে এেং তুরে সজমনা। 

ভগোন্ সতাোমক রচরেুখী করুন। ইরত 

  

সতাোমদর সেহিীল ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

২৫৩* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

228, W. 39th St. রনউ ইয়র্ক 

১৬ জানুআরী, ১৮৯৬ 

  

সেহািীে বাদভাজমনষু, 

েই-কয়খারনর জনে অমিষ যনেোদ। ‘োংখেকাররকা’ অরত েুন্দর গ্রন্থ, এেং 

‘কূে বপুরামে’ আিানুরূপ েে না সপমলও ওমত সযাগ েম্বমন্ধ কময়কটট সশ্লাক আমি। 

আোর পূমে বর রচটেমত ‘সযাগেূত্র’ এই িব্দটট োদ পমড়রিল। েহু িাোরেক গ্রন্থ সেমক 

পাদটীকা েংযুক্ত কমর আরে ঐ গ্রন্থখারন অনুোদ কররি। ‘কূে বপুরামে’র পররমিদটট 

আোর টীকার েমযে রদমত চাই। আরে রেে েোকলাউমির কাি সেমক সতাোর 

ক্লােগুরলর খুে উৎোহপূে ব রেেরে সপময়রি। রেঃ গলে্ওয়ারদব এখন খুে আকৃষ্ট 

হময়মিন েমল েমন হয়। 
  

এখামন আোর ক্লােগুরল ও ররেোমরর েক্তৃতাগুরল আরম্ভ কমররি। দুটট কাজই খুে 

উৎোহ জারগময়মি। এই দুই কামজর জনে আরে টাকা রনই না; তমে হমলর খরচ 

চালাোর জনে (েভারদমত) রকিু চা োঁদা ওোই। গত ররেোমরর েক্তৃতাটট খুে িিংো 

অজবন কমরমি, এেং সেটট খেমরর কাগমজ সেররময়মি। আগােী েপ্তামহ আরে সতাোয় 

কময়ক েংখো পাটেময় সদে। ওমত আোমদর কামজর একটা োযারে পররকল্পনা রিল। 
  

আোর েনু্ধরা একজন োমঙ্করতক সলখক (গুিউইনমক) রনযুক্ত করায় এই েেস্ত 

ক্লামের পােগুরল ও েক্তৃতাগুরল রলরপেদ্ধ হমি। িমতেকটটর এক এক করপ 

সতাোমক পাটেময় সদোর ইিা আমি। ঐেে সেমক তুরে হয়মতা রকিু রচন্তার সখারাক 

সপমত পার। এখামন আরে সতাোর েত এেন একজন িচ্ছক্তিালী সলাক চাই—যার 
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েুচ্ছদ্ধ, কমে ব দক্ষতা ও অনুরাগ আমি। এই েে বজনীন রিক্ষার সদমি েকলমকই সযন 

একটা োযারে োঝারর স্তমর নারেময় আনা হময়মি; সয কয়জন সযাগে েেচ্ছক্ত আমি, 

তারা সযন গতানুগরতক অে ব-উপাজবমনর গুরুভামর পীরড়ত। 
  

এোর পেী অিমল আোর একটট জরে পাোর েম্ভােনা আমি; তামত কময়কটট োড়ী, 

েহু গাি ও একটট নদী আমি। গ্রীষ্মকামল ওটটমক যোমনর স্থানরূমপ েেেহার করা 

চলমে। অেিে আোর অনুপরস্থরতমত ওটার সদখাশুনার জনে এেং টাকাকরড় 

সলনমদন, িাপা ও অনোনে কামজর জনে একটট করেটটর িময়াজন হমে। 
  

আরে রনমজমক টাকাকরড়র েোপার সেমক এমকোমর আলাদা কমর সিমলরি, অেচ 

টাকাকরড় না হমল সকান আমন্দালন চলমত পামর না। েুতরাং োযে হময় 

কায বপররচালনার েেস্ত দারয়ত্ব একটট করেটটর হামত রদমত হময়মি; তারা আোর 

অনুপরস্থরতমত এই েে চারলময় যামে। রস্থরভামে কাজ কমর যাওয়া আমেররকানমদর 

যামত সনই; তারা সকেল দলমেোঁমযই কাজ কমর। েুতরাং তামদর তাই করমত রদমত হমে। 

িচামরর রদকটার েেেস্থা এই হময়মি সয, আোর েনু্ধরা িমতেমক স্বাযীনভামে এমদমির 

জায়গায় জায়গায় ঘুমর সেড়ামে; এেং তারা স্বতন্ত্র দল গেন করমত পারমে। ঐ হমি 

রেস্তামরর েে সচময় েহজ উপায়। অতঃপর যখন আেরা যমেষ্ট েলিালী হে, তখন 

আোমদর িচ্ছক্তরারিমক সকন্দ্রীভূত করার জনে আেরা োৎেররক েমম্মলন করে। 
  

করেটট রনিক কাজ চালানর জনে এেং তা রনউ ইয়মকবই েীোেদ্ধ। 
  

েতত সেহপরায়ে ও আিীে বাদক 

সতাোমদর রেমেকানন্দ 

  

২৫৪ 

  

[েমে রলরখত, সিষাংি স্বােী চ্ছত্রগুোতীতানন্দমক] 
  

228 W. 39th St., রনউ ইয়র্ক 

১৭ জানুআরী, ১৮৯৬ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু— 
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সতাোর দুইখারন পত্র আরেয়ামি ও রােদয়ালোেুর দুইখারন পত্র পাইয়ারি। Bill of 

Lading (রেল) সপৌৌঁরিয়ামি, পরন্তু োল আরেোর অমনক সদরী। িীঘ্র সপৌৌঁরিোর 

েমন্দােস্ত না কররয়া পাোইমল োল আরেমত িয় োে লারগয়া যায়। হরমোহন চার োে 

পূমে ব রলমখন সয, রুদ্রাক্ষ ও কুিােন পাোন হইয়ামি; তাহার সখা োঁজ-খের এখনও পাওয়া 

যায় নাই। অে বাৎ োল ইংলমণ্ড সপৌৌঁরিমল এখানকার Agent of the Company 

(সকাম্পানীর এমজণ্ট) আোমক notice (খের) সদয়, তারপর োেখামনক পমর োল 

সপৌৌঁিায়। সতাোমদর Bill of Lading (রেল) িায় রতন েপ্তাহ এমেমি, এখনও notic-এর 

(খেমরর) সদখা নাই! সকেল সখতরড়র রাজার োল িীঘ্রই সপৌৌঁিায়, সোয হয় রতরন 

অমনক খরচ কমর পাোন। যাহা হউক, এ দুরনয়ার অপররদমক, পাতালপুমর সয োল 

রনঘ বাত সপৌৌঁমি যায়, এই পরে ভাগে। োল সপৌৌঁিমলই সতাোমদর খের সদে। এখন রতন 

োে অন্ততঃ চুপ কমর োক। 
  

তুরে খেমরর কাগজ এখন োর করমত সলমগ যাও। রােদয়ালোেুমক েরলমে সয, রতরন 

সয-েেচ্ছক্তর কো রলরখয়ামিন, রতরন উপযুক্ত হইমলও আমেররকায় এক্ষমে কাহামকও 

আরনোর আোর োযে নাই। L’argent, mon ami, l’argent—টাকা, ইয়ার, টাকা 

সকাোয়? 

  

… সতার টটমেমটর (রতব্বমতর) রক খের? ‘রেরমর’ িাপা হমল আোমক একখানা 

পাটেময় রদে। … হুমটাপাটটমত রক কাজ হয়? … সলাহার রদল চাই, তমে লঙ্কা রিঙু্গরে। 

েজ্রো োঁটুমলর েত হমত হমে, পাহাড় পে বত সভদ হময় যামত যায়। আেমি িীমত আরে 

আেরি। দুরনয়ায় আগুন লারগময় সদে—সয েমঙ্গ আমে আেুক, তার ভারগে ভাল; সয 

না আেমে, সে ইহকাল পরকাল পমড় োকমে, োকুক। তুই সকাের সেোঁময ধতয়ার োক। 

তুই িিী আর গঙ্গাযর—এই রতনজন সদখরি faithful. … সতামদর েুমখ হামত 

োগ্্সদেী েেমেন—িারতমত অনন্তেীয ব ভগোন্ েেমেন—সতারা এেন কাজ কররে 

সয দুরনয়া তাক হময় সদখমে। সতার নােটা একটু সিাটখাট কর সদরখ োো, রক নাে সর 

োপ! একখানা েই হময় যায় এক নামের গুোঁ মতায়। ঐ সয েমল হররনামের ভময় যে 

পালায়, তা ‘হরর’—এই নামে নয়। ঐ সয গম্ভীর গম্ভীর নাে ‘অঘভগনরকরেনািন, 

চ্ছত্রপুরেদভঞ্জন, অমিষ-রনঃমিষকলোেকর’ িভৃরত নামের গুোঁ মতায় যমের 

সচৌদ্দপুরুষ পালায়।—নােটা একটু েরল করমল ভাল হয় নারক? এখন সোয হয় আর 
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হমে না, োক সেমজ সগমি, রকন্তু রক জাোঁহাদারর যেতাড়ামন নােই কমরি! 

রকেরযকরেরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—োঙলামদিটা আর ভারতেষ বটা সচমল সিল সদরখ। জায়গায় জায়গায় Centre 

(সকন্দ্র) কর। 
  

ভাগেত এমে সপৌৌঁমিমি—Edition (েংস্করে) েড়ই েুন্দর—রকন্তু এ-সদমির সলামকর 

েংসৃ্কত পড়োর ইিা আমদৌ নাই। এজনে রেক্রী হোর আিা েড়ই কে। ইংলমণ্ড হমত 

পামর, কারে সেখামন অমনক সলামক েংসৃ্কত চচবা কমর। িমেতামক আোর রেমিষ 

যনেোদ রদমে। আিা করর তা োঁহার েহৎ উদেে েুেম্পন্ন হমে। আেরা যোোযে যত্ন 

করে, তা োঁর েই যামত এখামন রেক্রী হয়। তা োঁর Prospectus (গ্রন্থাভাে) েেস্ত জায়গায় 

জায়গায় পাটেময় রদময়রি। দয়ালোেুমক েলমে সয, েুমগর দাল, অড়র দাল িভৃরতমত 

ইংলণ্ড ও আমেররকায় একটা খুে েেেো চরলমত পামর। দাল-soup will have a go if 

properly introduced. (টেকেত শুরু করামত পারমল দামলর যূমষর সেি কদর হমে)। 

যরদ সিাট সিাট পোমকট কমর তার গাময় রা োঁযোর direction (িোলী) রদময় োড়ীমত 

োড়ীমত পাোন যায়—আর একটা রিমপা কমর কতকগুমলা োল পাোন যায় সতা খুে 

চলমত পামর। ঐ িকার েরড়ও খুে চলমে। উদেে চাই—ঘমর েমে সঘাড়ার রিে হয়। 

যরদ সকউ একটা Company form (সকাম্পানী গেন) কমর, ভারমতর োলপত্র এমদমি 

ও ইংলমণ্ড আমন সতা খুে একটা েেেো হয়। রনরুদেে হতভাগার দল—দিেৎেমরর 

সেময়র গভবাযান করমত সকেল জামন, আর জামন রক? 
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পত্রাবলী ২৫৫-২৬৪ 

২৫৫* 

  

আমেররকা 

২৩ জানুআরী, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এতরদমন তুরে আোর সিররত ‘ভচ্ছক্তমযামগর’ করপ (িাপাোর েত) যমেষ্ট পররোমে 

রনশ্চয় সপময়ি। আরে ‘ব্রহ্মোরদন্’ কাগমজর ২১ রিমেম্বর তাররমখর সিষ েংখো 

সপময়রি। 
  

‘ব্রহ্মোরদন্’-এর গত কময়ক েংখো পমড় আোর একটু েমন্দহ জাগরিল, সতােরা 

রেওেরিষ্টমদর দমল সযাগ সদমে নারক? এোমর সতােরা ওমদর হামত এমকোমর 

আত্মেেপ বে কমরি। সতাোমদর েন্তমেের স্তমম্ভ রেওেরিষ্টমদর েক্তৃতার একটা 

রেজ্ঞাপন িকাি করমল সকন? রেওেরিষ্টমদর েমঙ্গ আোর সকানরকে সযাগ আমি, 

েমন্দহ করমল ইংলণ্ড ও আমেররকা উভয়ত্র আোর কামজর ক্ষরত হমে, আর তা হমতই 

পামর। েুস্থেচ্ছস্তে েেচ্ছক্তরা েকমলই তামদর ভ্রান্ত েমন কমর; আর তারা সয এরূপ েমন 

কমর, তা টেকই। সতােরা তা ভালরূমপই জান। আোর আিঙ্কা হমি, সতােরা আোর 

উপর সটক্কা সদোর সচষ্টা করি। সতােরা েমন করি, রেওেরিষ্টমদর নামে রেজ্ঞাপন 

রদমল ইংলমণ্ড অমনক গ্রাহক পামে। সতােরাও সযেন আহাম্মক! 
  

আরে রেওেরিষ্টমদর েমঙ্গ রেোদ করমত চাই না; রকন্তু আোর ভাে হমি, তামদর 

একদে আেল না সদওয়া। তারা রক রেজ্ঞাপমনর জনে সতাোমদর টাকা রদময়রিল? 

সতােরা আগ-োরড়ময় রেজ্ঞাপন রদমত সগমল সকন? আরে আোর যখন ইংলমণ্ড যাে, 

সতাোমদর জনে যমেষ্ট গ্রাহক সযাগাড় করে। 
  

আরে রেশ্বােঘাতক কামকও চাই না। আরে সতাোমদর স্পষ্ট েমল রাখরি, সকান যূমত বর 

পাোয় আরে পড়রি না। আোর েমঙ্গ কপটতা চলমে না। … আরে সতাোমদর খুে 

স্পষ্ট কোই েলরি। একজন—োত্র একজন যরদ আোয় অনুেরে কমর, সেও ভাল, 
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রকন্তু সে সযন েৃতুে পয বন্ত রেশ্বােী োমক। েিলতা ো রেিলতা আরে গ্রাহয্ই করর না। 

েেগ্র জগমত িচারকাময বর েৃো কামজ আরে ক্লান্ত হময় পমড়রি। যখন ইংলমণ্ড রিলাে, 

তখন রক তামদর সকউ আোয় োহাযে করমত এমেরিল? পাগল আর রক! আরে হয় 

আোর আমন্দালনটটমক েমূ্পে ব খা োঁটট রাখে, তা না হয় সোমটই আমন্দালন চালাে না। 

ইরত 

  

সতাোর রচরমেহােদ্ধ ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

আোমদর িামস্ত্র আমি—‘েদ্ভক্তানাি সয ভক্তামস্ত সে ভক্ততো েতাঃ।’ অে বাৎ যারা 

আোর ভক্তগমের ভক্ত, তারা আোর সশ্রষ্ঠ ভক্ত। তুরে িভুর সেরেকা; েুতরাং আরে 

সযখামনই োরক না সকন, ভগেৎমিরোয় তুরে সয েমহাচ্চ ব্রমত দীরক্ষত হময়ি, তার 

উদ্্যাপমন সয-সকান িকামর েহায়তা করমত পারর, শ্রীকৃমষ্ণর অনুগােী আরে 

তৎোযমন রনমজমক কৃতাে ব জ্ঞান করে ও তা োক্ষাৎ িভুরই সেো েমল েমন করে। 

ইরত 

  

সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—সতােরা রক টেক করমল, তা পত্রপাে আোয় রলখমে। আোর এ রেষময় েতােত 

একচুল নড়োর নয়। ইরত 

  

—রে 

  

পুঃ—‘ব্রহ্মোরদন্’ সেদান্ত িচামরর জনে, রেওেরি িচামরর জনে নয়। সতাোমদর যরদ 

উমদ্দিে অনেরূপ রিল, তমে সগাড়া সেমক আোমক তা েলা উরচত রিল। স্পষ্টভামে 

রনমজমদর অরভিায় না জারনময় কায বকামল অনেরূপ করমত সদখমল আরে িায় ধযয ব 

হাররময় সিরল। 
  

—রে 
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পুঃ—এই হমি জগৎ! যামদর তুরে েেমচময় ভালোে এেং েেমচময় সেিী োহাযে কর, 

তারাই সতাোয় েকামত চায়। ঘৃরেত েংোর!!! 
  

—রে 

  

২৫৬ 

  

[স্বােী সযাগানন্দমক রলরখত] 
  

228W. 39th St., রনউ ইয়র্ক 

২৪ জানুআরী, ১৮৯৬ 

  

সযামগন ভায়া, 

অড়হর দাল, েুমগর দাল, আেেে, আেরে, আেমতল, আমের সোরব্বা, েরড়, েেলা 

েেস্ত টেক টেকানায় সপৌৌঁরিয়ামি। Bill of Lading-এমত (োল-চালামনর রেমল) নাে েরহ 

কররোর ভুল হইয়ারিল ও invoice (চালান) রিল না; তজ্জনে রকচ্ছিৎ সগাল হয়। পমর 

যাহা হউক ভালয় ভালয় েেস্ত দ্রেে সপৌৌঁরিয়ামি। েহু যনেোদ! এক্ষমে যরদ ইংলমণ্ড 

স্টারিবর টেকানায়—High View, Caversham, Reading-এমত—ঐ িকার দাল ও 

রকচ্ছিৎ আেমতল পাোও সতা আরে ইংলমণ্ড সপৌৌঁরিমলই পাইে! ভাজা েুগদাল 

পাোইোর আেিেক নাই। ভাজা দাল রকিু অরযক রদন োরকমল সোয হয় খারাপ হময় 

যায়। রকচ্ছিৎ সিালার দাল পাোইমে। ইংলমণ্ড duty (শুল্ক) নাই—োল সপৌৌঁরিোর সকান 

সগাল নাই। স্টারিবমক রচটে রলরখয়া রদমলই সে োল লইমে। 
  

সতাোর িরীর এখনও োমর নাই, েড়ই দঃমখর রেষয়। খুে োণ্ডা সদমি সযমত পার, 

িীতকামল সযখামন েরি রেস্তর পমড়—যো দাচ্ছজবরলঙ? িীমতর গুোঁ মতায় সপটভায়া 

দুরস্ত হময় যামে, সযেন আোর হময়মি। আর রঘ ও েেলা খাওয়া একদে সিমড় রদমত 

পার? োখন রঘর সচময় িীঘ্র হজে হয়। অরভযান সপৌৌঁরিমলই খের রদে। আোর রেমিষ 

ভালোো জারনমে ও েকলমক জানাইমে। রনরঞ্জমনর খের এখনও টেকানা কররমত 

পার নাই? সগালাপ-ো, সযাগীন-ো, রােকৃমষ্ণর ো, োেুরামের ো, সগৌর-ো িভৃরত 

েকলমক আোর িোোরদ জানাইমে। েমহন্দ্রোেুর স্ত্রীমক আোর িোে রদমে। 
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রতনোে োমদ আরে ইংলমণ্ড আরেমতরি, পুনরায় হজমুগর রেমিষ সচষ্টা সদরখোর 

জনে। তারপর আেমি িীমত ভারতেমষ ব আগেন। পমর রেযাতার ইিা। োরদা সয 

কাগজ োর করমত চায়, তার জনে রেমিষ যত্ন কররমে। িিীমক যত্ন কররমত েরলমে ও 

কালী িভৃরতমক। কাহারও এক্ষমে ইংলমণ্ড আরেোর আেিেক নাই। আরে ভারমত 

যাইয়া তামদর ধতয়ার কররে। তারপর সযোয় ইিা যাইমে। রকেরযকরেরত— 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—রনমজরা রকিু কমর না এেং অপমরর রকিু কররমত সগমল োট্টা কমর উরড়ময় 

সদয়—এই সদামষই আোমদর জামতর েে বনাি হইয়ামি। হৃদয়হীনতা, উদেেহীনতা 

েকল দঃমখর কারে। অতএে ঐ দুটট পররতোগ কররমে। কার েমযে রক আমি, সক 

জামন িভু রেনা? েকলমক Opportunity (েুমযাগ) দাও। পমর িভুর ইিা। েকমলর 

উপর েোন িীরত েড়ই কটেন; রকন্তু তা না হমল েুচ্ছক্ত হমে না। ইরত 

  

—রে 

  

২৫৭* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

228W. 39th St., রনউ ইয়র্ক 

১০ সিে্রুআরী, ১৮৯৬ 

  

রিয় ভরগনী, 

তুরে এখন পয বন্ত আোর রচটে পাওরন সজমন অোক হলাে। সতাোর রচটে পাোর টেক 

পমরই আরে রচটে রলমখরিলাে এেং রনউ ইয়মকব আোর রতনটট েক্তৃতােংক্রান্ত রকিু 

পুচ্ছস্তকা পাটেময়রিলাে। এই েভায় িদত্ত ররেোমরর েক্তৃতাগুরল আজকাল 

োমঙ্করতক রলরপমত সনওয়া হমি, পমর িাপা হমে। রতনটট েক্তৃতা রনময় দুটট পুচ্ছস্তকা 

হময়মি, যার অমনকগুরলর অনুরলরপ আরে সতাোমক পাটেময়রিলাে। রনউ ইয়মকব 

আরও দ ুেপ্তাহ োকে, তারপর সিিময়ট যাে, সেখামন সেমক দ-ুএক েপ্তামহর জনে 

আোর সোষ্টন রিমর আেে। 
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রনরন্তর কায ব করার িমল এ েৎের আোর স্বাস্থে খুেই সভমঙ সগমি। োয়ুগুরল খুে 

দুে বল হময় পমড়মি। এই িীমত আরে একরাচ্ছত্রও ভালভামে ঘুোইরন। আরে রনশ্চয়ই 

জারন সয, আোর খাটুরন খুে সেিী হমি, এখনও ইংলমণ্ড এক েৃহৎ কায ব োকী আমি। 
  

আোমক তা েমূ্পে ব করমত হমে এেং তারপর আিা করর ভারমত রিমর োকী জীেনটা 

রেশ্রাে কমর কাটামত পারে। 
  

এখন আরে রেশ্রামের আকাঙ্ক্ষা কররি। আিা করর, তা রকিুটা পাে এেং ভারমতর 

সলামকরা আোমক সরহাই সদমে। খুে ইিা হয়, কময়ক েিমরর জনে সোো হময় যাই 

এেং এমকোমর কো না েরল! 
  

এই েকল পারে বে েংগ্রাে ও িমির জনে আরে জন্মাইরন। স্বভােতঃ আরে স্বেচারী 

এেং িারন্তরিয়। আরে আজন্ম আদি বোদী, স্বেজগমতই আোর োে, োস্তমের 

েংস্পি ব আোর স্বমের রেঘ্ন ঘটায় এেং আোমক অেুখী কমর সতামল। ঈশ্বমরর ইিাই 

পূে ব সহাক্! 
  

সতাোমদর চার সোমনর কামি আরে রচররদন কৃতজ্ঞ; এ সদমি আরে যা রকিু সপময়রি 

তার জনে সতাোমদর কামি ঋেী। সতােরা রনরন্তর পরেত্র ও েুখী হও। আরে সযখামনই 

োরক না সকন, সতাোমদর েে বদা গভীরতে কৃতজ্ঞতা ও আন্তররক ভালোোর েমঙ্গ 

স্মরে করে। আোর েেগ্র জীেনটাই স্বমের পর স্বমের েোমেি। েমচতন স্বেচারী 

হওয়া আোর উচ্চারভলাষ, েে্। েকলমক আোর ভালোো—ভরগনী সজামেরিনমক। 
  

েতত সতাোর সেহেদ্ধ ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

২৫৮* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

228W.39th St., রনউ ইয়র্ক 

১৩ সিে্রুআরী, ১৮৯৬ 

  

সেহািীে বাদভাজমনষু, 
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ভারতেষ ব সেমক সয েন্নোেী আেমেন, রতরন সতাোমক অনুোমদর কামজ এেং অনে 

কামজও োহাযে করমেন রনশ্চয়। অতঃপর আরে যখন (ওখামন) যাে, তখন তা োঁমক 

আমেররকায় পাটেময় সদে। আজ আর একজন েন্নোেীমক তারলকাভুক্ত করা হল। 

এোমরর আগন্তুকটট একজন পুরুষ; সে খা োঁটট আমেররকান এেং যে বিচারক রহোমে 

এমদমি তার রকিু খোরত আমি। তার নাে রিল িাঃ ষ্ট্রীট; এখন সে সযাগানন্দ, কারে 

সযামগর রদমকই তার েে সঝা োঁক। 
  

আরে এখান সয়মক ‘ব্রহ্মোরদন্’-পচ্ছত্রকায় রনয়রেতভামে কায বরেেরে পাোচ্ছি। সে-েে 

িীঘ্রই িকারিত হমে। ভারমত রকিু সপৌৌঁিামত রক দীঘ ব েেয়ই না লামগ! আমেররকায় 

কাজ েুন্দরভামে গমড় উেমি। শুরু সেমকই সকান সভাজোচ্ছজ না োকায় আমেররকার 

েোমজর সেরা সলাকমদর দৃটষ্ট সেদামন্তর রদমক আকৃষ্ট হমি। িরােী অরভমনত্রী োরা 

োন বহািব এখামন ‘ইৎিীল’ (lziel) অরভনয় কমরমিন। এটট কতকটা িরােী যা োঁমজ 

উপস্থারপত েুদ্ধজীেন। এমত রাজনতবকী ইৎিীল সোরযদ্রেু-েূমল েুদ্ধমক িলুি করমত 

েমচষ্ট; আর েুদ্ধ তামক জগমতর অোরতা উপসদি রদমিন। সে রকন্তু োরাক্ষে েুমদ্ধর 

সকামলই েমে আমি। যা সহাক, সিষ রক্ষাই রক্ষা—নতবকী রেিল হল! োদাে োন বহািব 

ইৎিীমলর ভূরেকায় অরভনয় কমরন। 
  

আরে এই েুদ্ধ-েোপারটা সদখমত রগময়রিলাে। োদাে রকন্তু সশ্রাতৃেৃমন্দর েমযে আোয় 

সদখমত সপময় আলাপ করমত চাইমলন। আোর পরররচত এক েম্ভ্রান্ত পররোর এই 

োক্ষামতর েেেস্থা করমলন। তামত োদাে িাড়া রেখোত গারয়কা োদাে সোমরল এেং 

সশ্রষ্ঠ ধেদুেরতক সটে্্লা রিমলন। োদাে (োন বহািব) খুে েুরিরক্ষতা েরহলা এেং 

দি বনিাস্ত্র অমনকটা পমড় সিষ কমরমিন। সোমরল ঔৎেুকে সদখাচ্ছিমলন; রকন্তু রেঃ 

সটে্্লা ধেদারন্তক িাে ও আকাি এেং কমল্পর তে শুমন েুগ্ধ হমলন। তা োঁর েমত 

আযুরনক রেজ্ঞামনর দৃটষ্টমত সকেল এই তেগুরলই গ্রহেীয়। আকাি ও িাে আোর 

জগিেপী েহৎ, েেটষ্ট েন ো ঈশ্বর সেমক উৎপন্ন হয়। রেঃ সটে্্লা েমন কমরন, 

রতরন গরেমতর োহামযে সদরখময় রদমত পামরন সয, জড় ও িচ্ছক্ত উভয়মক অেেক্ত 

িচ্ছক্তমত পররেত করা সযমত পামর। আগােী েপ্তামহ এই নূতন পরীক্ষােূলক িোে 

সদখোর জনে তা োঁর কামি আোর যাোর কো আমি। 
  

তা যরদ িোরেত হময় যায়, তমে ধেদারন্তক েৃটষ্টতে দৃঢ়তে রভরত্তর উপর স্থারপত হমে। 

আরে এক্ষমে সেদামন্তর েৃটষ্টতে ও পরমলাকতে রনময় খুে খাটরি। আরে স্পষ্টই 
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আযুরনক রেজ্ঞামনর েমঙ্গ সেদামন্তর ঐ তেগুরল েমূ্পে ব ঐকে সদখরি; তামদর একটা 

পররোর হমলই েমঙ্গ েমঙ্গ অপরটাও পররোর হময় যামে। পমর িমোত্তরাকামর এই 

রেষময় একখানা েই রলখে েমন কররি।৯২ উহার িেে অযোময় োকমে েৃটষ্টতে—

তামত সেদান্তেমতর েমঙ্গ আযুরনক রেজ্ঞামনর োেঞ্জেে সদখান হমে। 
  

ব্রহে্ 

| = রনরমপক্ষ পূে বেত্তা 

েহৎ ো ঈশ্বর = আদো েৃটষ্টিচ্ছক্ত 

িাে ও আকাি  িচ্ছক্ত ও জড় 

পরমলাকতে সকেল অনিতোমদর রদক্ সেমক সদখান হমে। অে বাৎ ধিতোদী েমলন—

েৃতুের পর আত্মা িেমে আরদতেমলামক, পমর চন্দ্রমলামক ও সেখান সেমক রেদুেমোমক 

যান; সেখামন একজন পুরুষ এমে তা োঁমক ব্রহ্মমলামক রনময় যায়। (অনিতোদী েমলন, 

তারপর রতরন রনে বােিাপ্ত হন।) 

  

এখন অনিতোদীর েমত আত্মার যাওয়া-আো নাই, আর এই সয-েে রেরভন্ন সলাক ো 

জগমতর স্তরেেূহ—এগুরল আকাি ও িামের নানারেয রেশ্রমে উৎপন্ন োত্র। অে বাৎ 

েে বরনম্ন ো অরত ে্েূল স্তর হমি আরদতেমলাক ো এই পররদৃিেোন জগৎ—এখামন 

িাে জড়-িচ্ছক্তরূমপ ও আকাি ে্েূলভূতরূমপ িকাি পামি। তারপর হমি 

চন্দ্রমলাক—তা আরদতেমলাকমক রঘমর আমি। এ আোমদর এই চন্দ্র এমকোমরই নয়, 

এ সদেগমের আোেভূরে—অে বাৎ এখামন িাে েনঃিচ্ছক্তরূমপ এেং আকাি তন্মাত্র ো 

েূক্ষ্মভূতরূমপ িকাি পামি। এরও ওপর রেদুেমোক—অে বাৎ এেন এক অেস্থা, 

সযখামন িাে আকামির েমঙ্গ িায় অরভন্ন েলমলই হয় আর তখন েলা কটেন সয, 

রেদুেৎ চ্ছজরনষটা জড় না িচ্ছক্ত। তারপর ব্রহ্মমলাক—সেখামন িােও সনই, আকািও 

সনই; সেখামন এই উভয়ই েূল েন ো আদোিচ্ছক্তমত েচ্ছম্মরলত হময়মি। আর এখামন 

িাে ো আকাি না োকায় (েেটষ্ট) জীে েেস্ত রেশ্বমক েেটষ্টরূমপ অেো েহমতর ো 

েুচ্ছদ্ধর েংহরতরূমপ কল্পনা কমর। এোঁমকই পুরুষ েমল সোয হয়—ইরন েেটষ্ট 

আত্মাস্বরূপ, রকন্তু ইরনও সেই েে বাতীত রনরমপক্ষ েত্তা নন—কারে এখামনও েহুত্ব 

রময়মি। এইখান সেমকই জীে সিমষ তার চরে লক্ষেস্বরূপ একত্বমক অনুভে কমর। 

অনিতেমত জীমের আো-যাওয়া সনই। এই দৃিেগুরল ক্রোম্বময় জীমের োেমন 

আরেভূতব হমত োমক; আর এই সয েতবোন দৃিেজগৎ সদখা যামি, তাও এইরূমপই েৃষ্ট 
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হময়মি। েৃটষ্ট ও িলয় অেিে এই ক্রমেই হময় োমক—তমে িলয় োমন পূে বােস্থায় 

রিমর যাওয়া, আর েৃটষ্ট োমন োইমর রনরক্ষপ্ত হময় আো। 
  

আর যখন িমতেক জীে সকেল রনমজর জগৎ োত্র সদখমত পায়, তখন ঐ জগৎ তার 

েন্ধন অেস্থার েমঙ্গ েমঙ্গ েৃষ্ট হয়, এেং তার েুচ্ছক্তর েমঙ্গ েমঙ্গ চমল যায়—যরদও 

অনোনে েদ্ধ জীমের পমক্ষ ঐ জগৎ সেমক যায়। নাে-রূপ হমি জগমতর উপাদান। 

েেুমদ্রর একটা তরঙ্গমক ততক্ষেই তরঙ্গ েরল, যতক্ষে তা নাে-রূমপর িারা েীোেদ্ধ। 

তরঙ্গ িান্ত হমল তা েেুদ্রই হময় যায়, আর সেই নাে ও রূপ তখনই রচরকামলর েত 

অন্তরহবত হয়। েুতরাং সয জলটা নাে-রূমপর িারা তরঙ্গাকামর পররেত হময়রিল, সেই 

জল িাড়া তরমঙ্গর নাে-রূমপর সকান স্বতন্ত্র অচ্ছস্তত্ব সনই, অেচ নাে-রূপমকও তরঙ্গ 

েলা চমল না। তরঙ্গ জমল পররেত হমলই নাে-রূপ বংে হময় যায়। তমে অনোনে 

তরঙ্গগুরলর অনোনে নাে-রূপ োমক েমট। এই নাে-রূপমকই েমল োয়া, আর জলই 

ব্রহ্ম। তরঙ্গ জল িাড়া আর রকিুই রিল না; অেচ তরঙ্গরূমপ তার নাে-রূপ রিল। 

আোর এই নাে-রূপ এক েুহমূত বর জনে তরঙ্গ সেমক পৃেক্ ভামে োকমত পামর না, 

যরদও জলস্বরূমপ সেই তরঙ্গটট রচরকালই নাে-রূপ সেমক পৃেক্ োকমত পামর। রকন্তু 

সযমহতু তরঙ্গ সেমক নাে-রূপমক কখনই পৃেক্ করা চমল না, সেইমহতু তারা সয 

‘আমি’ তা েলা সযমত পামর না। রকন্তু তারা এমকোমর সয িূনে, তাও নয়—এমকই েমল 

োয়া। 
  

আরে এই েকল ভােমক োেযামন রূপ রদমত চাই; তুরে রনশ্চয় এক রনমেমষই েুমঝ 

সনমে, আরে টেক পে যমররি। েন রচত্ত েুচ্ছদ্ধ ইতোরদর তে আরও ভাল কমর সদখামত 

সগমল িারীর-রেজ্ঞান (Physiology) আরও সেিী কমর আমলাচনা করমত হমে। 

উচ্চতর ও রনম্নতর সকন্দ্রগুরলর েম্বমন্ধ আমলাচনা করমত হমে। তমে আরে এখন এ 

রেষময় এেন স্পষ্ট আমলাক সদখমত পাচ্ছি, যা েেস্ত সভাজোচ্ছজ সেমক েুক্ত। আরে 

শুে েুকটেন যুচ্ছক্তমক সিমের েযুরতে রমে সকােল কমর তীব্র কমে বর েেলামত েুস্বাদ ু

কমর এেং সযামগর পাকিালায় রান্না কমর পররমেিন করমত চাই, যামত রিশুরা পয বন্ত 

তা হজে করমত পামর। আোর আিীে বাদ ও ভালোো জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 
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২৫৯* 

  

১৭ সিে্রুআরী, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এইোত্র সতাোর পত্র সপময় এেং সতােরা েকমল েঙ্কমল্প দৃঢ়ব্রত আি সজমন খুে খুিী 

হলাে। আোর রচটেগুরলমত খুে কড়া কো েেেহার কমররি; সেজনে তুরে রকিু েমন 

কমরা না, কারে তুরে জানই সতা োমঝ োমঝ আোর সেজাজ খারাপ হময় যায়। 

কাজটট ভয়ানক কটেন, আর যতই তা োড়মি, ততই কটেনতর হময় দা োঁড়ামি। আোর 

দীঘ ব রেশ্রামের িময়াজন হময় পমড়মি। অেচ এখনই আোর েম্মুমখ ইংলমণ্ড রেস্তর 

কাজ পমড় আমি। সতাোয় অতেন্ত পররশ্রে করমত হমি সজমন আরে েড়ই দুঃরখত 

হলাে। 
  

ধযয ব যসর োক, েৎে! কাজ এত োড়মে সয, তুরে ভােমতও পার না। আেরা আিা 

কররি, এখামন িীঘ্রই েহু েহস্র গ্রাহক েংগ্রহ করমত পারে, আর আরে ইংলমণ্ড সগমল 

সেখামনও অমনক পাে। স্টারিব ‘ব্রহ্মোরদন্’-এর জনে সতাড়মজাড় করমি। েেই েুন্দর, 

খুে েুন্দর চলমি। তুরে পচ্ছত্রকাখারনমক একটা করেটটর হামত সদোর সয েঙ্কল্প কমরি, 

আরে তা সোমটই অনুমোদন করর না। ও-রকে রকিু কমরা না। পচ্ছত্রকার েেস্ত 

পররচালনা রনজ হামত রাখ এেং তুরেই স্বত্বারযকারী োক। পমর রক করা যায় সদখা 

যামে। তুরে ভয় সপও না। আরে সতাোয় কো রদচ্ছি—সযেন কমরই সহাক, আরে েেয় 

রনে বাহ করে। করেটট করা োমন—নানা রুরচর সলাক আেমে তামদর রেরভন্ন সখয়াল 

িচার করমত, আর অেমিমষ েেটা পণ্ড করমে। সতাোর ভিীপরত পচ্ছত্রকাখারন 

েুন্দরভামে েম্পাদনা করমিন, রতরন রেজ্ঞ পচ্ছণ্ডত ও অদেে কেী। তা োঁমক আোর 

অমিষ শ্রদ্ধা জানামে এেং আর েে েনু্ধমকও জানামে। েকল কামজই কৃতকায ব হোর 

পূমে ব িত িত োযা-রেমঘ্নর েযে রদময় অগ্রের হমত হয়। যারা সলমগ োকমে, তারা িীঘ্রই 

সহাক আর রেলমম্বই সহাক আমলা সদখমত পামে। 
  

১| এ এই সয আরে সতাোয় রচটে রলখরি, এরই েমঙ্গ েমঙ্গ গত ররেোমরর েক্তৃতার 

িমল আোর েে কয়খারন হামড় েেো চমলমি। আরে এক্ষমে োরকবন েভেতার 

সকন্দ্রস্বরূপ রনউ ইয়কবমক জাগামত েেে ব হময়রি; রকন্তু এর জনে আোমক ভয়ানক 

েংগ্রাে করমত হময়মি। গত দ-ুেৎের এক পয়োও আমেরন। হামত যা-রকিু রিল, তা 
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িায় েেই এই রনউ ইয়কব ও ইংলমণ্ডর কামজ েেয় কমররি। এখন এেন দা োঁরড়ময়মি সয, 

কাজ চমল যামে। 
  

তারপর ভাে সদরখঃ রহন্দভুােগুরল ইংমরজী ভাষায় অনুোদ করা, আোর শুে দি বন, 

জটটল পুরাে ও অদ্ভুত েমনারেজ্ঞামনর েযে সেমক এেন যে ব সের করা, যা একরদমক 

েহজ েরল ও োযারমের হৃদয়গ্রাহী হমে, আোর অনেরদমক েড় েড় েনীরষগমের 

উপমযাগী হমে! এ যারা সচষ্টা কমরমি, তারাই েলমত পামর—রক কটেন েোপার! েূক্ষ্ম 

অনিততেমক িাতেরহক জীেমনর উপমযাগী জীেন্ত ও করেত্বেয় করমত হমে; 

অেম্ভেরূপ জটটল সপৌরারেক তেেকমলর েযে সেমক জীেন্ত িকৃত চররমত্রর 

দৃষ্টান্তেকল সের করমত হমে; আর রেভ্রারন্তকর সযাগিামস্ত্রর েযে সেমক ধেজ্ঞারনক ও 

কাময ব পররেত করোর উপমযাগী েনস্তে সের করমত হমে, আোর এগুরলমক এেন 

ভামে িকাি করমত হমে যামত একটট রিশুও েুঝমত পামর। এই আোর জীেনব্রত। 

িভুই জামনন, আরে কত দূর কৃতকায ব হে। কমে ব আোমদর অরযকার, িমল নয়। েড়ই 

কটেন কাজ, েৎে, েড়ই কটেন। যতরদন না অপমরাক্ষানুভূরত ও পূে ব তোমগর ভাে 

যারো করোর উপযুক্ত একদল রিষে ধতরী হমি, ততরদন এই কােকািমনর 

ঘূরে বপামকর েমযে আপনামক রস্থর সরমখ রনজ আদি ব যমর োকা িকৃতই কটেন েোপার। 

ঈশ্বরমক যনেোদ, এরই েমযে অমনকটা কৃতকায ব হওয়া সগমি। আোমক না েুঝোর 

জনে আরে রেিনরীমদর ো অনেমদর আর সদাষ রদই না; তারা এ িাড়া আর রক করমত 

পারত? তারা সতা জীেমন পূমে ব কখনও এেন সলাক সদমখরন, সয কারেনীকািমনর 

সোমটই যার যার না। িেমে যখন তারা সদখমল, তারা রেশ্বাে করমত পারমল না—

পারমেই ো রকরূমপ? তুরে যরদ কখনও সভমে োক সয, ব্রহ্মচয ব ও পরেত্রতা েম্বমন্ধ 

পাশ্চাতেজারতমদর যারো ভারতীয়মদরই অনুরূপ, তাহমল তুরে রনতান্তই ভ্রান্ত। তামদর 

অনুরূপ িব্দ হমি েীয ব ও োহে (virtue and courage)। তামদর োযুমত্বর আদি ব ঐ 

পয বন্ত। তামদর েমত রেোহারদ স্বভােরেদ্ধ যে ব—এর অভামে োনুষ অোযু; আর সয 

েেচ্ছক্ত েম্ভ্রান্ত েরহলামদর েম্মান না কমর সে সতা অেৎ। … এখন সলামকরা দমল দমল 

আোর কমি আেমি। এখন িত িত সলাক েুমঝমি সয, এেন সলাক আমি, যারা 

রনমজমদর কােেৃরত্তমক েতেই েংযত করমত পামর; আর োযুতা ও েংযমের িরত 

তামদর ভচ্ছক্তশ্রদ্ধাও োড়মি। যারা ধযয ব যমর োমক, তামদর েে রকিুই জমুট যায়। তুরে 

আোর অিুরন্ত আিীে বাদ জানমে। ইরত 
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সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

২৬০* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

228W., 39th St., রনউ ইয়র্ক 

২৯ সিে্রুআরী, ১৮৯৬ 

  

সেহািীে বাদভাজমনষু, 

েম্ভে হমল সে োমের আমগই আরে যাচ্ছি। এর জনে সতাোয় উরিি হমত হমে না। 

পুস্তকাটট েুন্দর হময়মি। খেমরর কাগমজর অংিগুরল সপমল পাটেময় সদে। 
  

পুস্তক-পুচ্ছস্তকাগুরল এখামন এভামেই িকারিত হময়মি। রনউ ইয়মকব একটট েরেরত 

গটেত হময়মি। তারাই োমঙ্করতক সলখার ও িাপার যােতীয় খরচা রদময়মি, এই িমতব 

সয েইগুরলর স্বত্বারযকার তামদর োকমে। েুতরাং এই পুচ্ছস্তকা ও পুস্তকগুরল তামদর। 

একখানা েই—‘কে বমযাগ’ ইমতােমযেই িকারিত হময়মি; তার সচময় অমনক েড় 

‘রাজমযাগ’ িাপা চলমি; ‘জ্ঞানমযাগ’ পমর িকারিত হমত পামর। কো-েলার ভাষা 

হোর িমল েইগুরল জনরিয়তা লাভ করমে, পূমে বই তা লক্ষে কমরি। আপরত্তকর যা 

রকিু রিল—েে সিোঁমট রদময়রি, এেং এোঁরা েইগুরল োর করমত োহাযে কমরমি। েইগুরল 

েরেরতর েম্পদ, রেমেে ওরল েুল এর িযান পৃষ্ঠমপাষক, রেমেে সলমগটও আমিন। 
  

এখন েইগুরল সয তা োঁমদর হমে, এটা সতা নোয়েঙ্গত। তা োঁরাই িকািক েমল অনে 

িকািকমদর হস্তমক্ষমপর সকান ভয় সনই। 
  

যরদ ভারত সেমক েই আমে, তমে সেগুরল সরমখ সদমে। 
  

োমঙ্করতক সলখক গুিউইন একজন ইংমরজ; সে আোর কামজ এতটা আগ্রহারেত 

হময় পমড়মি সয, আরে তামক ব্রহ্মচারী কমর রনময়রি, সে আোর েমঙ্গ ঘুরমি, আেরা 

একেমঙ্গ ইংলমণ্ড যাে। সে েরােমরর েত আোর খুে কামজ লাগমে। 
  

আিীে বাদ েহ সতাোমদর 
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রেমেকানন্দ 

  

২৬১ 

  

সোষ্টন 

(১ে েপ্তাহ) োচব, ১৮৯৬ 

  

Dear Sarada (রিয় োরদা),৯৩ 

সতাোর পমত্র েরেমিষ অেগত হইলাে। েমহাৎেে উপলমক্ষ আরে এক cable (তার) 

পাোই, তাহার সকান েংোদ সতা রলখ নাই সদরখমতরি। কময়ক োে পূমে ব িিী সয 

েংসৃ্কত অরভযান পাোইয়ারিল, তাহা সতা আচ্ছজও সপৌৌঁমি নাই। … আরে িীঘ্রই ইংলণ্ড 

যাইমতরি। িরমতর এখন আরেোর সকানই আেিেক নাই; কারে আরে রনমজই ইংলণ্ড 

যাইমতরি। যামদর েমনর টেকানা করমত ি-োে লামগ, তামদর আোর দরকার নাই। 

তামক ইওমরাপ সেড়াোর জনে আরে িারকও নাই এেং টাকাও আোর নাই। অতএে 

তামক আেমত োরে করমে, কাউমকই আেমত হমে না। 
  

টটমেমটর (রতব্বমতর) েম্বমন্ধ সতাোর পত্র পাে কমর সতাোর েুচ্ছদ্ধর উপর হতশ্রদ্ধা 

হল। িেে—সনামটারভচ-এর েই েতে—nonsence (োমজ কো)! তুরে রক original 

(েূল গ্রন্থ) সদমখি ো India-য় (ভারমত) এমনি? রিতীয়—Jesus এেং Samaritan 

Woman-এর (যীশু ও োোররয়া-সদিীয় নারীর) িরে ধকলামের েমে সদমখি। রক কমর 

জানমল সে যীশুর িরে, রঘষুর নয়? যরদ তাও হয়, রক কমর জানমল সয, সকান চ্ছক্রশ্চান 

সলামকর িারা তাহা উক্ত েমে স্থারপত হয় নাই? টটমেটটয়ানমদর (রতব্বতীমদর) েম্বমন্ধ 

সতাোর েতােতও অযোে ব। তুরে heart of Tibet (রতব্বমতর রভতরটা) সতা সদখ নাই—

only a fringe of the traderoute (শুযু োরেজে-পমের যামর যামর একটুখারন 

সদরখয়াি)। ঐেকল স্থামন সকেল dregs of nation (জামতর রনকৃষ্ট ভাগটাই) সদখমত 

পাওয়া যায়। কলমকতার চীমনোজার আর েড়োজার সদমখ যরদ সকউ োঙালীোত্রমক 

সচার েমল, তা রক যযাে ব হয়? 

  

িিীর েমঙ্গ রেমিষ পরােি ব কমর article (িেন্ধ) িভৃরত রলখমে … । ইরত 

  

নমরন্্দর 
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২৬২* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

১৭ োচব, ১৮৯৬ 

  

সিোস্পমদষু—, 

এইোত্র সতাোর সিষ রচটেখানা সপলাে, খুে ভয় সপময় সগরি। 
  

েক্তৃতাগুরল হময়রিল কময়কজন েনু্ধর উমদোমগ, তা োঁরা োমঙ্করতক রলরপর এেং অনে 

েে রকিুর খরচ সদন—এই িমতব সয একোত্র তা োঁমদরই সেগুরল িকাি করার অরযকার 

োকমে। সেইেত তা োঁরা ইমতােমযেই ররেোমরর েক্তৃতাগুরল এেং রাজমযাগ, কে বমযাগ 

ও জ্ঞানমযাগ রেষময় রতনটট েই িারপময়মিন। রেমিষতঃ ‘রাজমযামগ’র অমনকখারন 

পররেতবন করা হময়মি এেং পতঞ্জরলর ‘সযাগেূমত্র’র অনুোদেহ সেমল োজান 

হময়মি। রাজমযাগ লংেোনমদর হামত। েইগুরল ইংলমণ্ড িাপানর কোয় এখানকার 

েনু্ধরা খুে চমট রগময়মিন; সযমহতু আইনতঃ আরে সেগুরল তা োঁমদর রদময় রদময়রি। এখন 

রক করা যায়—েুঝমত পাররি না। পুচ্ছস্তকাগুরল িকামির েোপারটা গুরুতর নয়, রকন্তু 

পুস্তকগুরলর এত পুনরে বনোে ও পররেতবন করা হময়মি সয, আমেররকান েংস্করে সদমখ 

ইংমরজী েংস্করে সচনাই যামে না। এখন অনুমরায কররি—এই েইগুরল িকাি কমরা 

না, অনেো আরে েড় অিস্তত হময় যাে এেং অিুরন্ত ঝগড়ার েৃটষ্ট হময় আোর 

আমেররকার কাজ পণ্ড হময় যামে। 
  

ভারমতর সিষ রচটেমত সজমনরি সয, একজন েন্নোেী ভারত সেমক রওনা হময়মিন। 

আরে রেে েূলামরর কাি সেমক একখানা েুন্দর রচটে সপময়রি, রেে েোকলাউমির 

কাি সেমকও একখানা; সলমগট পররোর আোর িরত খুে অনুরক্ত হময় পমড়মি। 
  

আরে রেঃ চোটাচ্ছজব েম্পমকব রকিুই জারন না। অনে েূত্র সেমক শুনমত সপলাে সয, তা োঁর 

হল অে বকষ্ট—রেওেরিষ্টরা তা োঁমক টাকা রদমত পারমি না। তািাড়া ভারত সেমক 

একজন অমপক্ষাকৃত িচ্ছক্তোন্ সলাক আেমি, তার তুলনায় রতরন আোমক সযটুকু 

োহাযে করমত পারমেন, তা যৎোোনে। তা োঁর েমঙ্গ ঐ পয বন্তই। আোমদর তাড়াহুমড়া 

করার িময়াজন সনই। 
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সতাোমক আোর অনুমরায কররি, এই পুস্তক িকামির েোপারটা সভমে সদমখা, এেং 

রেমেে েুলমক কময়কটট রচটে সলমখা ও তা োঁর োযেমে আমেররকার সেদামন্তর েনু্ধমদর 

েতােত চ্ছজমজ্ঞে কর। েমন সরমখা আোমদর িচাররত নীরত ‘েকল িােীর একত্ে’; 

আর জাতীয়তােূলক েেস্ত ভােই দুষ্ট কুেংস্কার োত্র। অরযকন্তু আোর রনচ্ছশ্চত যারো 

সয, রযরন অপমরর েমত োয় রদমত িস্তুত, সিমষ রতরন তা োঁর রনজ েমতরই জয় িতেক্ষ 

কমরন। েে বদা নরতস্বীকারই সিষ পয বন্ত জয়লাভ কমর। আোমদর েকল েনু্ধমক 

ভালোো। 
  

ভালোো ও আিীে বাদেহ সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—আরে োচব োমেই যত তাড়াতারড় পারর রনশ্চয় যাচ্ছি। 
  

২৬৩* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

রিয় ভরগনী, 

আোর ভয় হমি—তুরে কু্ষণ্ণ হময়ি, তাই আোর একটট রচটেরও জাোে দাওরন। তা 

এখন হাজার ক্ষো চাইরি। সেৌভাগেক্রমে কেলা রমঙর কাপড় সপময় সগরি এেং যত 

িীঘ্র পারর একটট সকাট ধতরী কমর রনচ্ছি। শুমন আনচ্ছন্দত হলাে সয, রেমেে েুমলর 

েমঙ্গ সতাোর সদখা হময়রিল। রতরন েরতে েহীয়েী নারী এেং েহৃদয় েনু্ধ। একটট কো 

ভরগনী, ঘমর দুটট খুে পাতলা েংসৃ্কত পুচ্ছস্তকা আমি। যরদ অেুরেযা না হয়, সেগুরল 

দয়া কমর পাটেময় রদও। ভারত সেমক েইগুরল রনরাপমদ এমে সপৌৌঁমিমি এেং তার জনে 

আোমক সকান শুল্ক রদমত হয়রন। কম্বলগুরল ও গারলচা এখনও এমে সপৌৌঁিয়রন সজমন 

আরে অোক হময়রি। োদার সটম্পমলর েমঙ্গ আর সদখা করমত সযমত পারররন; েেয় 

পাইরন। যখনই একটু েেয় পাই গ্রন্থাগামর কাটাই। 
  

সতাোমদর েকলমক আোর রচররদমনর ভালোো ও কৃতজ্ঞতা। 
  

সতাোমদর েতত সেহিীল ভ্রাতা 
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রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—রেঃ হাউ েরােরই ক্লামে আেমিন, এই সিষ ক-রদন আমেনরন। রেে হাউমক 

আোর ভালোো জানামে। 
  

—রে 

  

২৬৪* 

  

সোষ্টন 

২৩ োচব, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

সতাোর রচটের উত্তর আমগ রদমত পারররন; আর এখন আোয় সেজায় তাড়াতারড় 

করমত হমি। েম্প্ররত যামদর আরে েন্নোে রদময়রি, তামদর েমযে েতেই একজন 

স্ত্রীমলাক, ইরন েজরুমদর সনত্রী রিমলন; োকী েে পুরুষ। ইংলমণ্ড আরে আরও 

কময়কজনমক েন্নোে সদে, তারপর তামদর আোর েমঙ্গ ভারমত রনময় যাোর সচষ্টা 

করে। রহন্দমুদর সচময় এইেে ‘োদা েুখ’ সেখামন সেিী িভাে রেস্তার করমে; তা িাড়া 

তামদর কাজ করোর িচ্ছক্তও সেিী, রহন্দরুা সতা েমর সগমি। ভারমতর একোত্র ভরোর 

স্থল জনোযারে—অরভজাত েম্প্রদায় সতা িারীররক ও ধনরতক রহোমে েমর সগমি। 
  

হরমোহন েম্বমন্ধ েক্তেে এই সয, আরে দীঘ বকাল পূমে বই তামক আোর েক্তৃতাগুরল 

িাপাোর স্বাযীনতা রদময়রিলাে, কারে সে আোর পুরামনা েনু্ধ, োচ্চা ভক্ত ও অতেন্ত 

গরীে। 
  

‘ে্্রহ্মোরদন্’-এ লম্বা লম্বা েংসৃ্কত িেন্ধ োকায় ইওমরাপ ও আমেররকায় উহা চলার 

েম্ভােনা েড়ই অল্প। তুরে এটামক েংসৃ্কমত িাপামলই সতা পার? েংসৃ্কত পাররভারষক 

িব্দ এেং অিুরন্ত েংসৃ্কত সশ্লাকারদ উদ্যতৃ করমল রহন্দমুদর ও েংসৃ্কতজ্ঞ পাশ্চাতে 

পচ্ছণ্ডতমদর হয়মতা সেি োহাযে হমত পামর, রকন্ত োযারে পাশ্চাতেোেী সতা আর 

সতাোর রহন্দ ুদি বমনর যার যামর না! একান্ত যরদ রাখমত চাও সতা না হয় একটা িেন্য 

পাচ্ছণ্ডতেপূে ব কর—োকীগুরলমত েংসৃ্কত িব্দ না োকাই উরচত এেং সলখা হালকা হওয়া 

উরচত। আোর সয োিলে হমি, তার কারে আোর েহজ ভাষা। আচাময বর েহে 
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হমি—তা োঁর ভাষার েরলতা। তুরে যরদ জনোযারমের উপযুক্ত কমর সেদান্ত েম্বমন্ধ 

রলখমত পার, তমে ‘ে্্রহ্মোরদন্’ এখামন জনরিয় হমে—নতুো নয়। সয কয়জন 

গ্রাহক হময়মি, তারা শুযু আোর িরত েেচ্ছক্তগত শ্রদ্ধার িমল। 
  

শ্রীগুরু েহারামজর জন্মরতরেমত আরে ভারমত সয তার পাটেময়রিলাে, সেটট তারা 

সপময়মি রকনা একটু সখা োঁজ রনময় সদমখা সতা। 
  

আগােী োমে ইংলমণ্ড যাচ্ছি। আোর ভয় হয়—আোর খাটুরন অতেরযক হময় পড়মি; 

এই দীঘ ব একটানা পররশ্রমে আোর োয়ুেণ্ডলী সযন রিোঁমড় সগমি। সতাোমদর কাি 

সেমক েহানুভূরত আরে রকিুোত্র চাই না; শুযু এইজনে রলখরি সয, সতােরা আোর 

কাি সেমক সেিী রকিু আিা কমরা না। যতদূর ভালভামে েম্ভে কাজ কমর যাও। 

আোর িারা েম্প্ররত সকান েড় কাজ হমে, এেন আিা সনই েমলই েমন হয়। যা সহাক 

োমঙ্করতক িোলীমত আোর েক্তৃতাগুরল রলমখ সনোর িমল অমনকটা োরহতে গমড় 

উমেমি সদমখ আরে খুিী। চাররখারন েই ধতরী হময় সগমি। একখারন সেররময় সগমি, 

‘পাতঞ্জলেূমত্র’র অনুোদ েহ ‘রাজমযামগ’র েইখারন িাপা হমি, ‘ভচ্ছক্তমযামগ’র েইটা 

সতাোর কামি আসি, আর ‘জ্ঞানমযামগ’রটা গুরিময় রনময় িাপার জনে ধতরী হমি। তা 

িাড়া ররেোমরর েক্তৃতাগুরলও িাপা হময় সগমি। স্টারিব রেরাট কেী, সে েে কাজই 

খুে এরগময় রদমত পামর। যা সহাক, সলাককলোমের জনে আরে যোোযে সচষ্টা কমররি—

এই েমন কমরই আরে েন্তুষ্ট; আর কাজ সেমক অেের রনময় আরে যখন রগররগুহায় 

যোমন েি হে, তখন এ রেষময় আোর রেমেক োি োকমে। 
  

েকমল আোর ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ২৬৫-২৭৪ 

২৬৫* 

  

আমেররকা 

োচব, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

এই েমঙ্গ পচ্ছত্রকার জনে সতাোমক ১৬০ িলার পাোলাে। আরে আোর রিষেমদর 

েমলরি, যামত তারা সতাোর জনে রকিু গ্রাহক েংগ্রহ কমর। জনকময়ক ইমতােমযেই 

পাওয়া সগমি। কাজ চারলময় যাও। রকন্তু তুরে েমন সরমখা সয, আোমক লণ্ডন রনউ 

ইয়কব করলকাতা ও োন্দ্রামজ কাজ চালামত হমি। এখন আরে লণ্ডমনর কামজ যাচ্ছি। 

িভুর ইমি হমল এখামন ও ইংলমণ্ড ধগররক-পরররহত েন্নোেীমত সিময় যামে। েত্েগে, 

কাজ কমর যাও। 
  

েমন সরমখা, যতরদন সতাোমদর গুরুর উপর শ্রদ্ধা োকমে, ততরদন সকউ সতাোমদর 

োযা রদমত পারমে না। ভাষে রতনখারনর ঐ অনুোদটট পাশ্চাতেোেীমদর দৃটষ্টমত একটা 

েস্ত েড় কাজ হমে। 
  

ঐ ‘েে বজনীন ভামের েচ্ছন্দর’টট (Temple of the Universal Spirit) আরে সিমড় 

রদময়রি—এখন একটা নূতন নাে রদময়রি … । ইমতােমযেই আোর দুইজন েন্নোেী 

রিষে ও কময়ক িত গৃহস্থ রিষে হময়মি; রকন্তু েত্ে, জনকময়ক িাড়া তামদর 

অরযকাংিই গরীে; তমে জনকময়ক খুে যনীও আমি। এ েংোদটট এখনই িকাি কমর 

রদও না সযন। যোেেময় আরে জনোযারমের োেমন আোর আত্মিকাি করে। রস্থর 

হময় োক, েত্ে! রস্থর হও, আর কাজ কমর যাও। ধযয ব, ধযয ব! আগােী েত্ের আরে 

রনউ ইয়মকব একটট েচ্ছন্দর করোর আিা রারখ; তারপর িভু জামনন। 
  

এখামন একখারন পচ্ছত্রকা চালাে; লণ্ডমন যাচ্ছি এেং যরদ িভুর কৃপা হয়, তমে 

ওখামনও তাই করে। আোর ভালাোোরদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 
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রেমেকানন্দ 

  

২৬৬* 

  

আমেররকা 

১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

গত েপ্তামহ আরে সতাোমক ‘ে্্রহ্মোরদন্’ েম্বমন্ধ রলমখরিলাে। তামত ‘ভচ্ছক্ত’ েম্বমন্ধ 

েক্তৃতাগুরলর কো রলখমত ভুমল রগময়রিলাে। ঐগুরল েে একেমঙ্গ পুচ্ছস্তকাকামর 

সের করা উরচত। কময়ক িত আমেররকায় রনউ ইয়মকব গুিইয়ামরর নামে পাোমত 

পার। আরে রেি রদমনর েমযে জাহামজ ইংলণ্ড রওনা হচ্ছি। কে বমযাগ, জ্ঞানমযাগ ও 

রাজমযাগ েম্বমন্ধ আোর আরও েড় েড় েই আমি। ‘কে বমযাগ’ ইমতােমযেই সেররময় 

সগমি। ‘রাজমযাগ’খানা খুে েড় হমে—তাও যন্ত্রস্থ হময়মি। ‘জ্ঞানমযাগ’খানা সোয হয় 

ইংলণ্ড সেমক িাপামত হমে। 
  

সতােরা ‘ে্্রহ্মোরদন্’-এ কৃ—র একখানা পত্র সিমপি, কাজটা ভাল হয়রন। … 

‘ে্্রহ্মোরদন্’-এর েুমরর েমঙ্গ ওটট খাপ খায় না। … সকান েম্প্রদায়—ভালই সহাক, 

আর েন্দই সহাক, তামদর রেরুমদ্ধ ‘ে্্রহ্মোরদন্’-এ রকিু িাপান সযন না হয়। অেিে 

েুজরুকমদর িরত গাময় পমড় েহানুভূরত সদখাোরও সকান আেিেক সনই। আোর 

সতাোমদর জারনময় রাখরি, কাগজটা এতই পাররভারষক হময় পমড়মি সয, এখামন এর 

গ্রাহক েড় হমে না। োযারে পাশ্চাতেমদিোেী ঐ েে দা োঁতভাঙ্গা েংসৃ্কত কো ো 

পররভাষা জামনও না, জানোর রেমিষ আগ্রহও রামখ না। এইটুকু আরে সদখরি সয, 

কাগজটা ভারমতর পমক্ষ সেি উপমযাগী হময়মি। সকান একটা েতরেমিমষর ওকালরত 

করা হমি, এেন একটট কোও সযন েম্পাদকীয় িেমন্ধ না োমক। আর েে বদা েমন 

সরমখা সয, সতােরা শুযু ভারত নয়, েেগ্র জগৎমক েমম্বাযন কমর কো েলি; আর 

সতােরা যা েলমত চাইি, জগৎ তার েম্বমন্ধ এমকোমর অজ্ঞ। িমতেক অনূরদত েংসৃ্কত 

িব্দ খুে োেযামন েেেহার কমরা; আর ভাষা যতটা েম্ভে েহজ করোর সচষ্টা কমরা। 
  

সতােরা এই পত্র পাোর আমগই আরে ইংলণ্ড সপৌৌঁমি যাে। েুতরাং আোমক স্টারিবর 

টেকানায়—হাইরভউ, সকভাি বোে, ইংলণ্ড—পত্র রলখমে। ইরত 
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সতাোমদর রেমেকানন্দ 

  

২৬৭* 

  

রচকামগা 

৬ এরিল, ১৮৯৬ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আপনার হৃদেতাপূে ব পত্রখারন যোেেময় সপময়রি। েনু্ধগমের েমঙ্গ আরে ইমতােমযে 

অমনক েুন্দর স্থান সদমখরি এেং অমনকগুরল ক্লাে কমররি। আরও কময়কটট ক্লাে 

করমত হমে, তারপর আগােী েৃহস্পরতোর রওনা হে। 
  

রেে এিােমের অনুগ্রমহ এখানকার েে েেেস্থাই েুন্দর হময়মি; রতরন এত ভাল এেং 

দরদী! গত দুইরদন যােৎ োোনে একটু জ্বমর ভুগরি েমল দীঘ ব পত্র রলখমত পারলাে 

না।মোষ্টমনর েকলমক আোর ভালোো জানামেন। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৬৮* 

  

125, East, 44th St, রনউ ইয়র্ক 

১৪ এরিল, ১৮৯৬ 

  

রিয়—, 

… এই অনুেরন্ধৎেু ভদ্রমলাকটট সোমম্ব সেমক একখারন রচটে রনময় এখামন আোর 

কামি এমেমিন। ভদ্রমলাক যন্ত্ররিমল্প দক্ষ (practical mechanic), এেং তা োঁর একোত্র 

ইিা এই সয, রতরন এমদমির িুরর, কাোঁরচ ও অনোনে সলৌহ রনরে বত দ্রেেগুরলর কারখানা 

সদমখ সেড়ান। … আরে তা োঁর েম্বমন্ধ রকিুই জারন না; রতরন যরদ েন্দ সলাকও হন, তা 

হমলও আোর স্বমদিোেীমদর সভতর এরকে সেপমরায়া োহমের ভাে সদখমল উৎোহ 

রদমতই ইিা করর। তা োঁর রনমজর খরচ চালাোর েত যমেষ্ট টাকা আমি। 
  

সলাকটট কতদূর োচ্চা—এ েম্বমন্ধ পরীক্ষা কমর যরদ আপরন েন্তুষ্ট হন, তা হমল তা োঁমক 

েুরেযা সদমেন; রতরন ঐ কারখানাগুরল সদখোর একটা েুমযাগ চান োত্র। আিা করর, 
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রতরন খা োঁটট সলাক, আর আপরন তা োঁমক এ রেষময় োহাযে করমত পামরন। আোর 

আন্তররক শ্রদ্ধারদ জানমেন। ইরত 

  

ভেদীয় 

রেমেকানন্দ 

  

২৬৯* 

  

[িাঃ নাঞ্জণু্ড রাওমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

১৪ এরিল, ১৮৯৬ 

  

রিয় িাক্তার, 

আজ েকামল আপনার রচটে সপলাে। আগােী কাল আরে ইংলমণ্ড রওনা হচ্ছি, তাই 

আপনামক দু-চারটট োত্র আন্তররক কো রলখমত পারে। সিমলমদর িস্তারেত কাগমজর 

রেষময় আোর েমূ্পে ব েহানুভূরতটট আমি এেং তা চারলময় যাোর জনে আরে যোোযে 

োহাযেও করে। আপনার উরচত, ‘ে্্রহ্মোরদন্’-এর যারা অেলম্বন কমর কাগজটামক 

স্বাযীনেতােলম্বী করা; সকেল ভাষা ও সলখাগুমলা যামত আরও েহজমোযে হয়, 

সেরদমক রেমিষ নজর রাখমেন। যরুন, আোমদর েংসৃ্কত োরহমতে সয-েে অপূে ব গল্প 

িড়ান আমি, তা েহজমোযে ভাষায় আোর সলখা ও জনরিয় করা দরকার; এই একটা 

েস্ত েুমযাগ রময়মি, যা হয়মতা আপনারা স্বমেও ভামেনরন। এই চ্ছজরনষটাই 

আপনামদর কাগমজর একটা উমেখমযাগে ধেরিষ্টে হমে। সযেন েেয় পাে, সতেন 

আপনামদর জনে আরে যত সেিী পারর—গল্প রলখে। কাগজটামক খুে পাচ্ছণ্ডতেপূে ব 

করোর সচষ্টা এমকোমর তোগ করুন, তার জনে ‘ে্্রহ্মোরদন্’ রময়মি। এভামে চলমল 

কাগজটা যীমর যীমর েেস্ত পৃরেেীমত িরড়ময় পড়মে রনশ্চয়ই। ভাষাটা যতদূর েম্ভে 

েহজ করমেন, তা হমলই আপনারা েিল হমেন। গমল্পর সভতর রদময় ভাে সদওয়াই 

হমে িযান ধেরিষ্টে। কাগজটামক জটটল দাি বরনক তেেহুল সোমটই করমেন না। 

সলনমদমনর রদকটা েমূ্পে বরূমপ রনমজর হামত রাখমেন—অমনক েন্নোেীমত গাজন 

নষ্ট। ভারমত একটা চ্ছজরনমষর েড়ই অভাে—একতা ো েংহরতিচ্ছক্ত, তা লাভ করোর 

িযান রহেে হমি আজ্ঞানুেরতবতা। 
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করলকাতায় োঙলা ভাষায় একখারন পচ্ছত্রকা আরম্ভ করমত োহাযে করে েমল কো 

রদময়রি। রকন্তু েোপার এই—িেে দু-েিরই োত্র েক্তৃতার জনে টাকা আদায় কমররি; 

গত দ-ুেির আোর কামজর েমঙ্গ সদনা-পাওনার সকান েম্পকব রিল না। এর িমল 

আপনামক ো করলকাতার সলাকমদর পাোোর েত টাকা আোর সোমটই সনই। তোরপ 

আপনামক োহাযে করমত পামর, এেন সলাক আরে িীঘ্রই জটুটময় সদে। েীমরর েত 

এরগময় চলুন। একরদমন ো এক েিমর েিলতার আিা করমেন না। েে বদা সশ্রষ্ঠ 

আদি বমক যমর োকুন। দৃঢ় হউন, ঈষ বা ও স্বাে বপরতা রেেজবন রদন। সনতার আমদি 

সেমন চলুন; আর েতে, স্বমদি ও েেগ্র োনেজারতর রনকট রচররেশ্বস্ত হউন; তা হমলই 

আপরন জগৎ কাোঁরপময় তুলমেন। েমন রাখমেন—েেচ্ছক্তগত ‘চররত্র’ এেং ‘জীেন’ই 

িচ্ছক্তর উৎে, অনে রকিু নমহ। এই রচটেখানা সরমখ সদমেন এেং যখনই উমিগ ও ঈষ বার 

ভাে েমন উেমে, তখনই এই সিমষর কটা লাইন পড়মেন। ঈষ বাই েেস্ত দােজারতর 

বংমের কারে। এ সেমকই আোমদর জারতর েে বনাি। এটট েে বদা পররতোজে। 

আপনার েে বাঙ্গীে েঙ্গল সহাক; আপনার োিলে কােনা করর। ইরত 

  

আপনার সেহপরায়ে 

রেমেকানন্দ 

  

২৭০* 

  

[সহল ভরগনীগেমক রলরখত] 
  

6 West, 43rd St., রনউ ইয়র্ক 

১৪ এরিল, ১৮৯৬ 

  

সেমহর ভরগনীগে, 

ররেোর রনরাপমদ এমে সপৌৌঁমিরি এেং অেুস্থতার জনে আমগ রচটে রদমত পারররন। 

সহায়াইট স্টার লাইমনর ‘জাে বানীক’ জাহামজ আগােী কাল সেলা োরটায় যাত্রা কররি। 

ভালোো, কৃতজ্ঞতা ও আিীে বামদর রচরস্থায়ী স্মৃরতর েমঙ্গ— 

  

সতাোমদর রচর সেমহর ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 
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২৭১ 

  

[স্বােী চ্ছত্রগুোতীতানন্দমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

১৪ এরিল, ১৮৯৬ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোর পমত্র েরেমিষ অেগত হইলাে। িরৎ সপৌৌঁরিয়ামি েংোদ পাইলাে। সতাোর 

সিররত Indian Mirror (ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর) ও পত্র পাইলাে। সলখা উত্তে হইমতমি, েরাের 

রলরখয়া যাও। সদাষ সদখা েড়ই েহজ, গুে সদখাই েহাপুরুমষর যে ব—এ-কো ভুরলমে 

না। ‘েুমগর িাল ধতয়ার হয় নাই’ োমন রক? ভাজা েুমগর িাল পাোইমত আরে পূমে বই 

রনমষয কররয়ারি, সিালার িাল ও কাোঁচা েুমগর িাল পাোইমত েরল। ভাজা েুগ এতদূর 

আরেমত খারাপ ও রেস্বাদ হইয়া যায়, রেদ্ধ হয় না। যরদ এোরও ভাজা েুগ হয়, সটেমের 

জমল যাইমে ও সতাোমদর পণ্ডশ্রে। আোর রচটে না পরড়য়াই কাজ সকন কর? রচটে 

হারাও ো সকন? যখন রচটে রলখমে, পূমে বর পত্র েম্মুমখ রারখয়া রলরখমে। সতাোমদর 

একটু business (কাজ-চালানর) েুচ্ছদ্ধ আেিেক। সয-েকল কো আরে চ্ছজজ্ঞাো করর, 

তাহার উত্তর িায়ই পাই না—সকেল আমোল-তামোল! … রচটে হারায় সকন? িাইল 

হয় না সকন? েকল কামজই সিমলোনুরষ! আোর রচটে হামটর োমঝ পড়া হয় েুচ্ছঝ? 

আর সয আমে, সে-ই িাইল সটমন রচটে পমড় েুচ্ছঝ? … You need a little business 

faculty. … Now what you want is organization—that requires strict obedience 
and division of labour. I will write out everything in every particular from 

England, for which I start to-morrow. I am determined to make you decent 

workers thoroughly organized. ৯৪ … 

  

‘Friend’ (সেণ্ড—েনু্ধ) িব্দ েকমলর িরত েেেহৃত হয়। ইংমরজী ভাষায় ও-েকল 

cringing politeness (দীনা হীনা ভদ্রতা) নাই; ঐ েকল োঙলা িমব্দর তজবো 

হােোস্পদ হয়। রােকৃষ্ণ পরেহংে, ঈশ্বর, ভগোন্—ও-েকল এমদমি রক চমল? M—

has a tendency to put that stuff down everybody ’s throat, but that will make 

our movement a little sect. You keep separate from such attempts. At the 
same time, if people worship him as God, no harm. Neither encourage, nor 

discourage. The masses will always have the person, the higher ones, the 
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principle; we want both. But principles are universal, not persons. Therefore 

stick to the principles he taught; let people think whatever they like of this 
person. … Truce to all quarrels and jealousy and bigotry! These will spoil 

everything. ‘The first should be last and the last first’.৯৫ 

  

‘েদ্ভক্তানাি সয ভক্তামস্ত সে ভক্ততো েতাঃ’ (আোর ভক্তগমের যাহারা ভক্ত, 

তাহারাই আোর সশ্রষ্ঠ ভক্ত)। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৭২* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

Waveney Mansions 

Fairhazel Gardens, London 

এরিল, ১৮৯৬, েৃহস্পরতোর অপরাহে্ 

  

রিয় স্টারিব, 

আরে েকালমেলা সতাোমক েলমত ভুমল রগময়রিলাে সয, অযোপক েোক্সেূলার 

রচটেমত জারনময়মিন—যরদ আরে অক্সমিামিব েক্তৃতা করমত যাই, রতরন যোোযে 

োহাযে করমেন। 
  

সতাোর সেহেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—িঙ্কর পাে্িুরঙ্গ কতৃবক েম্পারদত অেে বমেদ-েংরহতার জনে তুরে রক রচটে 

রলমখি? 

  

—রে 

  

২৭৩ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
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হাইরভউ, সকভাি বোে 

রররিং, ইংলে্ি 

সোেোর, ২৭ এরিল, ১৮৯৬ 

  

কলোেেমরষু, 

িরমতর েুমখ েরেমিষ অেগত … হইলাে। ‘দুষ্ট গরুর সচময় িূনে সগায়াল ভাল’—

একো েে বদা েমন রারখমে। … আরে রনমজর কতৃবত্বলামভর আিায় নয়, রকন্তু 

সতাোমদর কলোে ও িভুর অেতীে ব হইোর উমদ্দিে েিমলর জনে রলরখমতরি। রতরন 

সতাোমদর ভার আোর উপর রদয়ারিমলন এেং সতাোমদর িারা জগমতর েহাকলোে 

হইমে, যরদও অমনমকই এক্ষমে তাহা অেগত নও; এজনেই রেমিষ রলরখমতরি, েমন 

রারখমে। সতাোমদর েমযে সিষভাে ও অহরেকা িেল হইমল েড়ই দুঃমখর রেষয়। যারা 

দিজমন দিরদন িীরতর েরহত োে কররমত েক্ষে নমহ, তাহামদর িারা জগমত 

িীরতস্থাপন রক েম্ভে? রনয়েেদ্ধ হওয়া ভাল নয় েমট, রকন্তু অপক্ব অেস্থায় রনয়মের 

েমি চলা আেিেক—অে বাৎ িভু সয িকার আমদি কররমতন সয, করচগামির 

চারররদমক সেড়া রদমত হয় ইতোরদ। রিতীয়তঃ অলে েমন অমনক পরচচবা, দলাদরল 

িভৃরত ভাে েহমজই আমে। সেইজনে রনম্নরলরখত রনমদবিগুরল রলরখমতরি। তদনুযায়ী 

কাজ যরদ কর, পরে েঙ্গল হইমে, তাহামত আর েমন্দহ নাই। না যরদ কর, িীঘ্রই েেস্ত 

পররশ্রে রেিল হইোর েম্ভােনা। 
  

িেেতঃ েে চালাইোর েম্বমন্ধ রলরখঃ 

  

১। েমের জনে একটা যমেষ্ট স্থান েরহত োটী ভাড়া লইমে অেো োগান, যাহামত 

িমতেমকর জনে এক একটট সিাট ঘর হয়। একটা েড় হল পুস্তকারদ রারখোর জনে, 

এেং একটট সিাট ঘর—সেখামন সলাকজমনর েরহত সদখাশুনা কররমে। যরদ েম্ভে 

হয়—আরও একটা েড় হল ঐ োটীমত োকার আেিেক, সযখামন িতেহ িাস্ত্র ও 

যে বচচবা োযারমের জনে হইমে। 
  

২। সকান সলাক েমে আরেমল সে যার েরহত সদখা কররমত চায়, তারই েমঙ্গ সদখা 

কররয়া চরলয়া যাইমে, অপরমক রদক্ না কমর। 
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৩। এক একজন পররেতবন কররয়া িতেহ কময়ক ঘণ্টা উক্ত হমল েে বোযারমের রনরেত্ত 

উপরস্থত োরকমে—যাহামত োযারে সলাক যাহা চ্ছজজ্ঞাো কররমত আমে, তাহার েদুত্তর 

পায়। 
  

৪। সয যার আপনার ঘমর োে কররমে—রেমিষ কায ব না পরড়মল আর একজমনর ঘমর 

রকিুমতই যাইমে না। পুস্তকাগামর যাহার পরড়োর ইিা হইমে, যাইয়া পাে কররমে। 

রকন্তু তোয় তাোক খাওয়া ো অপমরর েরহত কোোতবা এমকোমরই রনমষয কররমে। 

রনঃিমব্দ পাে কররমত হইমে। 
  

৫। োরারদন েকমল পমড় (রেমল) একটা োমজ কো কওয়া ও োরহমরর সলাক সয-সে 

আেমি ও সেই সগালোমল সযাগ রদমি, তাহা এমকোমরই রনমষয। 
  

৬। সকেল যাহারা যে বচ্ছজজ্ঞােু, তাহারা িান্তভামে আরেয়া োযারে হমল েরেয়া োরকমে 

ও যাহামক চায় তাহার েরহত সদখা কররয়া চরলয়া যাইমে। অেো সকান োযারে 

চ্ছজজ্ঞােে োমক, সেরদনকার জনে রযরন সেই কাময বর ভার পাইয়ামিন, তা োঁহামক 

চ্ছজজ্ঞাো কররয়া চরলয়া যাইমে। 
  

৭। একজমনর কো আর একজনমক েলা ো গুমজাগুচ্ছজ, পররনন্দা এমকোমরই তোগ 

কররমে। 
  

৮। একটা সিাট ঘর অরিে হইমে। রযরন সেমক্রটারী, রতরন সেই ঘমর োরকমেন ও সেই 

ঘমর কারল, কাগজ, রচটে রলরখোর েরঞ্জাে ইতোরদ েেস্ত োরকমে। রতরন েেস্ত 

আয়েেময়র রহোে রারখমেন ও সয-েেস্ত রচটেপত্র ইতোরদ আমে, তাহা তা োঁহার রনকট 

আরেমে ও রতরন পত্রারদ না খুরলয়া যাহার যাহার নামে তাহামক তাহামক ো োঁটটয়া রদমেন। 

পুস্তক ও পচ্ছত্রকারদ পুস্তকাগামর যাইমে। 
  

৯। একটা সিাট ঘর োরকমে তাোক খাইোর জনে। তচ্ছদ্ভন্ন অপর সকান স্থামন তাোক 

খাইোর আেিেক নাই। 
  

১০। রযরন গারলেন্দ ো সক্রাযারদ কররমত চান, তা োঁহামক ঐ েকল কায ব েমের োরহমর 

যাইয়া কররমত হইমে। ইহার অনেো রতলোত্র না হয়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 287 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িােন েরেরত 

  

১। একজন েহান্ত িরত েৎের রনে বাচন কররমে অরযক সলামকর েত লইয়া। রিতীয় 

েৎের আর একজন ইতোরদ। 
  

২। এ েৎের রাখালমক েহান্ত কর, তিৎ আর একজনমক সেমক্রটারী কর; তদে্ৎ 

আর একজন পূজাপত্র ও রান্নাোন্নার তদারক কররোর জনে রনে বাচন কর। 
  

৩। সেমক্রটারীর আর এক কাজ—রতরন েকমলর স্বামস্থের উপর নজর রারখমেন। এই 

রেষময় রতনটট উপমদি আমি— 

  

১ে—িমতেক ঘমর িমতেক সলামকর জনে এক একটট সনয়ামরর খাটটয়া ও সতাষক 

ইতোরদ (োরকমে)। িমতেকমক আপনার আপনার ঘর পররোর কররমত হইমে। 
  

২য়—রান্না ও খাওয়ার জনে জল যাহামত পররোর ও সদাষহীন হয়, তাহা অেিেই 

কররমে; কারে দুষ্ট ো অপররেৃত জমল সভাগ রা োঁরযমল েহাপাপ হয়। 
  

৩য়—িরৎমক সয িকার সকাট কররয়া রদয়াি, ঐ িকার সগরুয়া আলখাো িমতেকমক 

দুটট কররয়া রদমে এেং কাপড়-সচাপড় যাহামত পররোর োমক (তাহা সদরখমে); … োটী 

অতেন্ত পররোর যাহামত হয়—নীমচর উপমরর েেস্ত ঘর—(সেরদমক নজর রারখমে)। 
  

৪। সয সকউ েন্নোেী হমত চায়, িেমে তাহামক ব্রহ্মচারী কররমে—এক েৎের েমে, 

এক েৎের োরহমর—তার পর েন্নোেী কররয়া রদমে। 
  

৫। োকুরপূজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীমদর েমযে একজনমক রদমে এেং েমযে েমযে 

েদলাইয়া রদমে। 
  

রেভাগ 

  

েমে এই কময়কটট রেভাগ োরকমে, যোঃ (১) রেদো-রেভাগ, (২) িচার-রেভাগ, (৩) 

োযন-রেভাগ। 
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রেদো-রেভাগঃ যাহারা পরড়মত চায়, তাহামদর জনে পুস্তকারদ ও অযোপক েংগ্রহ—এই 

রেভামগর উমদ্দিে। িতেহ িাতঃকামল এেং োয়ংকামল তাহামদর জনে অযোপক 

উপরস্থত োরকমে। 
  

িচার-রেভাগঃ েেোেী ও িোেী। েেোেী িচারমকরা িতেহ িাস্ত্রারদপাে ও 

িমোত্তরারদ িারা চ্ছজজ্ঞােুমদর রিক্ষা রদমে। িোেীরা গ্রামে গ্রামে িচার কররমে ও 

স্থামন স্থামন উক্তরূপ েে স্থাপমনর সচষ্টা কররমে। 
  

োযন-রেভাগঃ যা োঁহারা োযন-ভজন কররমত চান, তা োঁহামদর আপন আপন ঘমর োযন-

ভজমনর যাহা আেিেক—তাহার েহায়তা করা ইতোরদ। রকন্ত একজন োযন কমরন 

েরলয়া আর কাউমকও সয পরড়মত রদমেন না, অেো িচার কররমত রদমেন না—এ 

িকার না হয়। রযরন উৎপাত কররমেন, তা োঁহামক অন্তর (তিাৎ) হইমত তৎক্ষোৎ 

েরলমে—ইহামত অনেো না হয়। 
  

েেোেী িচারমকরা পয বায়ক্রমে ভচ্ছক্ত জ্ঞান সযাগ ও কে বেম্বমন্ধ উপমদি কররমেন, 

এেং তৎেম্বমন্ধ রদেে ও েেয় রনরদবষ্ট কররয়া উক্ত রিক্ষাগৃমহর িামর লটকাইয়া 

রদমেন—অে বাৎ যাহামত ভচ্ছক্তচ্ছজজ্ঞােু জ্ঞানরিক্ষার রদমন আরেয়া আঘাত না পায় 

ইতোরদ। োোচার োযমন উপযুক্ত সতােরা সকহই নহ; অতএে োেোমগ বর নােগন্ধও 

েমে সযন না হয়। রযরন এ-কো না শুরনমেন, তা োঁহার স্থান োরহমর। ওোঁ-োযমনর নাে 

পয বন্ত সযন েমে না হয়। ‘তা োঁর’ ঘমর সয- দুেৃ বত্ত রেকট োোচার সোকায়, তার ইহ-

পরকাল উৎেন্ন হইমে। 
  

কময়কটট োযারে রনমদবি 

  

১। সকান স্ত্রীমলাক যরদ সকান েন্নোেীর েরহত সদখা কররমত আইমে, তাহা হইমল 

োযারে গৃমহ যাইয়া কোোতবা করহমে। সকান স্ত্রীমলাক অনে সকান ঘমর িমেি কররমত 

পাইমে না, োকুরঘর িাড়া। 
  

২। সকান েন্নোেী সেময়মদর েমে যাইয়া োে কররমত পাইমে না। যরদ না শুমন, েে 

হইমত দূর কররমে। দুষ্ট গরু অমপক্ষা িূনে সগায়াল (ভাল)। … 
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৩। দুশ্চররত্র সলামকর এমকোমরই িমেি রনমষয। সকান অরিলায় তামদর িায়া সযন 

আোমদর ঘমর না পমড়। যরদ সতাোমদর েমযে সকউ দুশ্চররত্র হয়, সয-সকহ হউক—

তৎক্ষোৎ রেদায় কর। দুষ্ট গরুর দরকার নাই। িভু অমনক ভাল ভাল সলাক আরনমেন। 
  

৪। রিক্ষা রদোর গৃমহ ও েেময়, এেং িচামরর গৃমহ ও েেময় সয-সকান স্ত্রীমলাক 

আরেমত পামরন; রকন্তু উক্ত েেয় অতীত োমত্রই চরলয়া যাইমত হইমে। 
  

৫। সকান সক্রায ো ঈষ বা িকাি, ো সগাপমন একজমনর রনন্দা আর একজমনর কামি 

কদাচ কররমে না। … একজন আর একজমনর সদাষ সদরখমত খুে েজেুত—আপনার 

সদাষগুরল সকউ োরাইমেন না! 
  

৬। আহামরর রনরদবষ্ট েেয় সযন হয়। িমতেমকর েরেোর জনে একটা আেন ও খাইোর 

জনে একটা সিাট সচৌরক (োরকমে)—আেমন েমে সচৌরকর উপর োলা সরমখ খামে—

সয িকার রাজপুতানায়। 
  

কে বচারী – েভা (office-bearers) 

  

  
  

েেস্ত অরিোর—সতােরা কররয়া লইমে েোলমটর িারায়, সয িকার ‘েুদ্ধ েহারামজ’র 

আজ্ঞা—অে বাৎ একজন িমপাজ (িস্তাে) কররল, ‘অেুক এক েৎেমরর জনে েহান্ত 

হউক।’ েকমল ‘হো োঁ’ রক ‘না’ কাগমজ রলরখয়া একটা কুমম্ভ রনমক্ষপ কররমে। যরদ ‘হো োঁ’ 

অরযক হয়, রতরন েহান্ত (হইমেন) ইতোরদ। 
  

যরদও সতােরা উক্ত িকামর অরিোর োরিয়া লইমে, তোরপ আরে suggest (িস্তাে) 

করর সয, এ েৎের রাখাল েহান্ত, তুলেী সেমক্রটারী ও সিজারার, গুপ্ত লাইমব্রররয়ান, 

িিী কালী হরর ও োরদা পয বায়ক্রমে পড়াোর ও উপমদি করোর ভার লউক—

ইতোরদ। োরদা সয কাগজ োর করমত সচময়মি, সে উত্তে কো েমট; রকন্তু েকমল 

রেমলরেমি করমত পার সতা আোর েম্মরত আমি। 
  

েতােত েম্বমন্ধ এই সয, যরদ সকউ পরেহংেমদেমক অেতার ইতোরদ েমল োমন উত্তে 

কো, না োমন উত্তে কো। োর এই সয, পরেহংেমদে চররত্রেম্বমন্ধ পুরাতন 
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োকুরমদর উপমর যান এেং রিক্ষােম্বমন্ধ েকমলর সচময় উদার ও নূতন এেং 

Progressive (িগরতিীল) অে বাৎ পুরামনারা েে একমঘময়—এ নূতন অেতার ো 

রিক্ষমকর এই রিক্ষা সয, এখন সযাগ ভচ্ছক্ত জ্ঞান ও কমে বর উৎকৃষ্ট ভাে এক কমর নূতন 

েোজ ধতয়ারী করমত হমে। … পুরামনারা সেি রিমলন েমট, রকন্তু এ যুমগর এই যে ব—

একাযামর সযাগ জ্ঞান ভচ্ছক্ত ও কর্ে—আচণ্ডামল জ্ঞান-ভচ্ছক্ত দান—আোলেৃদ্ধেরনতা। 

ও-েকল সকষ্ট রেষু্ট সেি োকুর রিমলন; রকন্তু রােকৃমষ্ণ একাযামর েে েুমক সগমিন। 

োযারে সলামকর পমক্ষ এেং িেে উমদোগীর পমক্ষ রনষ্ঠা েড়ই আেিেক—অে বাৎ 

রিক্ষা দাও সয, অনে েকল সদেমক নেস্কার, রকন্তু পূজা রােকৃমষ্ণর। রনষ্ঠা রভন্ন সতজ 

হয় না—তা না হমল েহােীমরর নোয় িচার হয় না। আর ও-েে পুরামনা োকুরমদেতা 

েুরড়ময় সগমি—এখন নূতন ভারত, নূতন োকুর, নূতন যে ব, নূতন সেদ। সহ িমভা, কমে 

এ পুরামনার হাত সেমক উদ্ধার পামে আোমদর সদি! সগা োঁড়ারে না হমল কলোে সদখরি 

কই? তমে অপমরর সিষ তোগ করসত হমে। 
  

যরদ আোর েুচ্ছদ্ধমত চলা সতাোমদর উরচত রেচার হয় এেং এই েকল রনয়ে পালন 

কর, তাহমল আরে েেভাড়ার এেং েেস্ত খরচ-পত্র পাটেময় সদে। নতুো সতাোমদর 

েঙ্গতোগ—একদে। অরপচ সগৌর-ো, সযাগীন-ো িভৃরতমক এই রচটে সদরখময় 

তা োঁহামদর রদময় ঐ িকার একটা সেময়মদর জনে স্থাপন করাইমে। সেখামন সগৌর-োমক 

এক েৎের েহান্ত কররমে ইতোরদ ইতোরদ। রকন্তু সতাোমদর েমযে সকউই সেখামন 

সযমত পামে না। তারা আপনারা েেস্ত কররমে, সতাোমদর হুকুমে কাউমক চরলমত হমে 

না। তারও েেস্ত খরচ-পত্র আরে পাটেময় সদে। 
  

িভু সতাোমদর েৎেুচ্ছদ্ধ রদন! দ-ুজন জগন্নাে সদখমত সগল—একজন সদখমল োকুর, 

আর একজন সদখমল পুোঁই গাি!!! োপু সহ, সতােরা েকমলই তা োঁর সেোয় রিমল েমট, 

রকন্তু যখনই েন িুমল আেড়া গাি হমে, তখনই েমন কমরা সয, োকমল রক হয় তা োঁর 

েমঙ্গ?—সদমখি সকেলই পুোঁই গাি! যরদ তা না হত সতা এত রদমন িকাি হত। রতরন 

রনমজই েলমতন, নারচময় গারহময় তারা নরমক যাইমে—ঐ নরমকর েূল ‘অহঙ্কার’। 

‘আরেও সয, ও-ও সে’—েমট সর েমযা? ‘আোমকও রতরন ভালোেমতন’—হায় েযুরাে, 

তাহমল রক সতাোর এ দুগ বরত হয়? … এখনও উপায় আমি—োেযান! েমন সরখ সয, 

তা োঁর কৃপায় েড় েড় সদেতার েত োনুষ ধতয়ারী হময় যামে, সযখামন তা োঁর দয়া পড়মে। 

… এখনও েেয় আমি, োেযান! Obedience is the first duty (আজ্ঞােহতাই িেে 
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কতবেে)—যা েরল, কমর সিল সদরখ! এই কটা সিাট্ট সিাট্ট কাজ িেমে কর সদরখ—

তারপর েড় েড় কাজ ক্রমে হমে। অলরেরতL 

  

নমরন্্দর 

  

পুঃ—এই রচটে েকলমক পড়ামে এেং তদনুযায়ী কাজ করা যরদ উরচত সোয হয়, 

আোমক রলখমে। রাখালমক েলমে—সয েকমলর দাে, সে-ই েকমলর িভু। যার 

ভালোোয় সিাট েড় আমি, সে কখনও অগ্রেী হয় না। যার সিমের রেরাে নাই, উচ্চ 

নীচ নাই, তার সিে জগৎ জয় কমর। 
  

নমরন্্দর 

  

২৭৪ 

  

High View, Caversham, Reading 

C/o E. T. Sturdy, Esq., 

১৮৯৬ 

  

রিয়—, 

… িমতেমক পূে ব উদেে িকাি না করমল রক সকান কাজ েম্পন্ন হয়? ‘উমদোরগনং 

পুরুষরেংহেুনপরত লক্ষ্মীঃ’—রেংহহৃদয় কামজর োনুমষর কামিই লক্ষ্মীমদেী এমে 

োমকন। 
  

সপিন রিমর তাকানর িময়াজন সনই। আমগ চল! আোমদর চাই অনন্ত িচ্ছক্ত, অিুরন্ত 

উৎোহ, েীোহীন োহে, অেীে ধযয ব, তমেই আেরা েড় েড় কাজ করমত পারে। … 

ইরত 

  

সতাোমদর সেহিীল 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ২৭৫-২৮৪ 

৭৫* 

  

[সহল ভরগনীগেমক রলরখত] 
  

হাই রভউ, রররিং 

২০ এরিল, ১৮৯৬ 

  

সেমহর ভরগনীগে, 

েেুমদ্রর অপর পার সেমক সতাোমদর অরভনন্দন জানাই। এোর েেুদ্রযাত্রা 

আনন্দদায়ক হময়মি এেং সকান পীড়া হয়রন। েেুদ্রপীড়া এড়াোর জনে আরে রনমজই 

রকিু রচরকৎো কমররিলাে। আয়াল বমণ্ডর েযে রদময় এেং ইংলমণ্ডর কময়কটট পুরামনা 

িহর সদমখ এক সদৌমড় ঘুমর এলাে, এখন আোর রররিং-এ ‘ব্রহ্ম, োয়া, জীে, জীোত্মা 

ও পরোত্মা’ িভৃরত রনময় আরি। অপর েন্নোেীটট এখামন রময়মি; আরে যত সলাক 

সদমখরি, তামদর েমযে রতরন একজন চেৎকার সলাক, সেি পচ্ছণ্ডতও। আেরা এখনও 

গ্রন্থগুরল েম্পাদনার কামজ েেস্ত। পমে উমেখমযাগে রকিু ঘমটরন—রনতান্তই নীরে, 

একটানা এেং গদেেয়, আোর জীেমনরই েত। আরে যখন আমেররকার োইমর যাই, 

তখনই আমেররকামক সেিী ভালোরে। যাই সহাক, এ পয বন্ত যা সদখরি, তার েমযে 

ওখানকার কময়কটট েিরই েমে বাৎকৃষ্ট। 
  

সতােরা রক ‘ব্রহ্মোরদন্’-এর জনে রকিু গ্রাহক েংগ্রমহর সচষ্টা করি? রেমেে এিােে্ 

(Mrs. Adams) ও রেমেে কংগারমক (Mrs. Conger) আোর ভালোো জানামে। যত 

িীঘ্র পার সতাোমদর েকমলর কো আোমক রলখমে—আর সতােরা রক করি, 

সতাোমদর পান, সভাজন ও ঘুমর সেড়ানর একমঘময়রে রক রদময় ভাঙি? এখন একটু 

তাড়াতারড়, পমর এর সচময় েড় রচটে রলখে; েুতরাং রেদায় এেং সতােরা েে বদা েুখী 

হও। 
  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 
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পুনঃ—আরে েেয় সপমলই োদার চামচবর কামি রলখে। েোে এেং ভরগনী লকমক 

আোর ভালোো। 
  

রে 

  

২৭৬* 

  

৬৩, সেণ্ট জমজবে্ সরাি, লণ্ডন 

সে, ১৮৯৬ 

  

রিয় ভরগনী, 

আোর লণ্ডমন। এখন ইংলমণ্ডর আেহাওয়া সেি চেৎকার ও োণ্ডা; ঘমর অরিকুমণ্ড 

আগুন রাখমত হয়। তুরে সজন, আোমদর েেেহামরর জনে এোর একটা সগাটা োড়ী 

পাওয়া সগমি। োড়ীটট সিাট হমলও সেি েুরেযাজনক। লণ্ডমন োড়ীভাড়া আমেররকার 

েত তত সেিী নয়, তা সোয হয় তুরে জান। এই সতাোর োর কোই ভােরিলাে। 

এইোত্র তা োঁমক একখানা রচটে রলমখ C/o Monroe & Co., 7 Rue Scribe, Paris—এই 

টেকানায় পাটেময়রি। এখামন জনকময়ক পুরামনা েনু্ধও আমিন। রেে েোকলাউি 

েম্প্ররত ইওমরাপ ভ্রেে কমর লণ্ডমন রিমরমিন। তা োঁর স্বভােটট সোনার েত খা োঁটট এেং 

তা োঁর সেহিেে হৃদয়টটর সকান পররে বতন হয়রন। আেরা এই োড়ীমত সেি সিাটখাট 

একটট পররোর হময়রি; আর আোমদর েমঙ্গ আমিন ভারতেষ ব সেমক আগত একজন 

েন্নোেী। ‘সেচারা রহন্দ’ু েলমত যা েুঝায়, তা এোঁমক সদখমলই সেি েুঝমত পারমে। েে বদাই 

সযন যোনস্থ রময়মিন, অরত নম্র ও েযুরস্বভাে। আোর সযেন একটা অদেে োহে 

এেং সঘার কে বতৎপরতা আমি, তা োঁমত তার রকিুই সনই। ওমত চলমে না। আরে তা োঁর 

সভতর একটু কে বিীলতা িমেি কররময় সদোর সচষ্টা করে। এখনই আোর দুটট কমর 

ক্লামের অরযমেিন হমি। চার-পা োঁচ োে ঐরূপ চলমে—তারপর ভারমত যাচ্ছি; রকন্তু 

আমেররকামতই আোর হৃদয় পমড় আমি—আরে ইয়াচ্ছঙ্ক সদি ভালোরে। আরে েে 

নূতন সদখমত চাই। পুরাতন বংোেমিমষর চাররদমক অলেভামে ঘুমর সেরড়ময় 

োরাজীেন িাচীন ইরতহাে রনময় হা-হুতাি কমর আর িাচীনকামলর সলাকমদর কো 

সভমে সভমে দীঘ বরনঃশ্বাে সিলমত রাজী নই। আোর রমক্তর যা সজার আসি, তামত 

ঐরূপ করা চমল না। েকল ভাে িকামির উপযুক্ত স্থান, পাত্র ও েুমযাগ সকেল 

আমেররকামতই আমি। আরে আেূল পররেতবমনর সঘারতর পক্ষপাতী হময় পমড়রি। 
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িীঘ্রই ভারতেমষ ব রিরে, পররেতবনরেমরাযী েেেমে সজরল োমির েত ঐ রেরাট 

রপণ্ডটার রকিু করমত পারর রকনা সদখমত। তারপর িাচীন েংস্কারগুমলামক িুোঁ মড় 

সিমল রদময় নূতন কমর আরম্ভ করে—এমকোমর েমূ্পে ব নূতন, েরল অেচ েেল—

েমদোজাত রিশুর েত নেীন ও েমতজ। রযরন েনাতন, অেীে, েে বেোপী এেং েে বজ্ঞ, 

রতরন সকান েেচ্ছক্তরেমিষ নন—তেোত্র। তুরে আরে েকমলই সেই তমের োহে 

িরতরূপ োত্র। এই অনন্ত তমের যত সেিী সকান েেচ্ছক্তর রভতর িকারিত হময়মি, 

রতরন তত েহৎ; সিমষ েকলমকই তার পূে ব িরতেূরতব হমত হমে; এরূমপ এখনও যরদও 

েকমলই স্বরূপতঃ এক, তোরপ তখনই িকৃতপমক্ষ েে এক হময় যামে। যে ব এ িাড়া 

আর রকিুই নয়; এই একত্ব অনুভে ো সিেই এর োযন; সেমকমল রনজীে অনুষ্ঠান 

এেং ঈশ্বরেম্বন্ধীয় যারোগুরল িাচীন কুেংস্কারোত্র। েতবোমনও সেগুরলমক ো োঁরচময় 

রাখোর সচষ্টা করা সকন? পামিই যখন জীেন ও েমতের নদী েময় যামি, তখন আর 

তৃষ্ণাতবমদর নদবোর জল খাওয়ান সকন? এটা োনুমষর স্বাে বপরতা িাড়া আর রকিুই 

নয়। পুরাতন েংস্কারগুমলামক েেে বন কমর কমর আরে রেরক্ত হময় পমড়রি। … জীেন 

ক্ষেস্থায়ী, েেয়ও রক্ষিগরতমত চমল যামি। সয স্থান ও পামত্র ভােরারি েহমজ কাময ব 

পররেত হমত পামর, সেই স্থান ও পাত্রই িমতেমকর সেমি সনওয়া উরচত। হায়! যরদ োত্র 

োর জন োহেী, উদার, েহৎ, েরলহৃদয় সলাক সপতাে! 
  

আরে রনমজ সেি আরি এেং জীেনটামক খুে উপমভাগ কররি। আোর ভালোো 

জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর রেমেকানন্দ 

  

২৭৭* 

  

লণ্ডন 

৩০ সে, ১৮৯৬ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

… গত পরশু অযোপক েোক্সেূলামরর েমঙ্গ আোর সেি সদখাশুনা হময় সগল। রতরন 

একজন ঋরষকল্প সলাক; তা োঁর েয়ে ৭০ েৎের হমলও তা োঁমক যুো সদখায়; এেন রক তা োঁর 

েুমখ একটট োয বমকের সরখা সনই। হায়! ভারতেষ ব ও সেদামন্তর িরত তা োঁর সযরূপ 
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ভালোো তার অময বক যরদ আোর োকত! তার উপর রতরন সযাগিামস্ত্রর িরতও 

অনুকূল ভাে সপাষে কমরন এেং তামত রেশ্বাে কমরন। তমে েুজরুকমদর রতরন 

একদে েহে করমত পামরন না। 
  

েমে বাপরর রােকৃষ্ণ পরেহংমের উপর তা োঁর শ্রদ্ধা-ভচ্ছক্ত অগায এেং রতরন ‘নাইন্টটন্থ 

সেিুরী’সত (Nineteenth Century) তা োঁর েম্বমন্ধ একটট িেন্ধ রলমখমিন। রতরন 

আোমক চ্ছজজ্ঞাো করমলন, ‘আপরন তা োঁমক জগমতর েেমক্ষ িচার করোর জনে রক 

করমিন?’ রােকৃষ্ণ তা োঁমক অমনক েৎের যােৎ েুগ্ধ কমরমিন। এটা রক েুেংোদ নয়? 

  

এখামন কাজকে ব যীমর যীমর—রকন্তু দৃঢ়ভামে অগ্রের হমি। আগােী ররেোর সেমক 

জনোযারমের জনে আোর েক্তৃতা আরম্ভ হমে, টেক হময়মি। ইরত— 

  

আপনার রচরকৃতজ্ঞ ও সেমহর 

রেমেকানন্দ 

  

২৭৮* 

  

৬৩, সেণ্ট জমজবে্ সরাি, লণ্ডন 

৩০ সে, ১৮৯৬ 

  

রিয় সেরী, 

সতাোর রচটে এইোত্র সপলাে। তুরে অেিেই ঈষ বাপরায়ে হওরন, রকন্তু দীন-দররদ্র 

ভারতেমষ বর িরত েহো সযন সতাোর করুো উেমল উমেরিল। যা সহাক, ভয় পাওয়ার 

কারে সনই। … েপ্তাহ কময়ক আমগ োদার চামচবর (Mother Church) কামি পত্র 

রলমখরিলাে; আজ পয বন্ত একিত্র জোে আদায় করমত পারররন। ভয় হয়, রতরন 

দলেলেহ েন্নোে গ্রহে কমর সকান কোেরলক েমে েুমক পমড়মিন; ঘমর চার-চারটট 

আইেুমড়া সেময় োকমল েুড়ী োময়র পমক্ষ েন্নোে না রনময় আর উপায় রক? 

  

অযোপক েোক্সেূলামরর েমঙ্গ সেি সদখাশুনা হময় সগল। রতরন ঋরষকল্প সলাক—

সেদামন্তর ভামে ভরপুর। সতাোর রক েমন হয়? অমনক েির যােৎ রতরন আোর 

গুরুমদমের িরত গভীর শ্রদ্ধােম্পন্ন। রতরন ‘নাইন্টটন্থ সেিুরী’সত গুরুমদমের েম্বমন্ধ 
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একটট িেন্ধ রলমখমিন—তা িীঘ্রই িকারিত হমে। ভারতেংক্রান্ত নানা রেষময় তা োঁর 

েমঙ্গ দীঘ ব আলাপ হল। হায়! ভারমতর িরত তা োঁর সিমের অময বকও যরদ আোর োকত! 
  

এখামন আেরা আর একটট কু্ষদ্র পচ্ছত্রকা োর করে। ‘ব্রহ্মোরদন্’-এর খের রক? তার 

িচার োড়াি সতা? যরদ চার জন উৎোহী আইেুড়ী রেমল একখানা পচ্ছত্রকা ভাল রকে 

চালু করমত না পার সতা আোর েকল আিায় জলাঞ্জরল! তুরে োমঝ োমঝ আোর 

রচটে পামে। আরে সতা িুোঁচটট নই সয, সযখামন সেখামন হাররময় যাে! এখন এখামন ক্লাে 

খুমলরি। আগােী েপ্তাহ সেমক িরত ররেোর েক্তৃতা আরম্ভ করে। ক্লােগুরল খুে েড় 

হয়; সয োড়ীটট োরা েরশুমের জনে ভাড়া কমররি, সেই োড়ীমতই ক্লাে হয়। কাল 

রামত্র আরে রনমজই রান্না কমররিলাে। জািরান, সলমভণ্ডার, জয়ত্রী, জায়িল, 

কাোেরচরন, দারুরচরন, লেঙ্গ, এলাচ, োখন, সলেুর রে, সপোঁয়াজ, রকেরেে, োদাে, 

সগালেররচ এেং চাল—এগুরল রেরলময় এেনই েুস্বাদ ুরখচুরড় োরনময়রিলাে সয, রনমজই 

গলাযঃকরে করমত পারররন। ঘমর রহং রিল না, নতুো তার খারনকটা রেিামল রগরলোর 

পমক্ষ েুরেযা হত। 
  

কাল হালিোিমনর এক রেোমহ রগময়রিলাে। আোর েনু্ধ রেে েূলার নাম্নী জননকা 

যনী েরহলা একটট রহন্দ ু সিমলমক দত্তক গ্রহে কমরমিন এেং আোর কামজ োহাযে 

করোর জনে আরে সয োড়ীমত আরি সেই োড়ীমতই ঘর ভাড়া কমরমিন। রতরনই রেময় 

সদরখোর জনে আোমদর রনময় রগময়রিমলন। রেময়র অনুষ্ঠান সযন আর সিষ হয় না—

রক আপদ! তুরে সয রেময়মত নারাজ, এমত আরে খুিী। এখন রেদায়। সতােরা েকমল 

আোর ভালোো জারনমে। আর সলখার েেয় নাই; এখরন রেে েোকলাউমির োড়ীমত 

েযোহ্ন-সভাজমন যাচ্ছি। ইরত 

  

সতাোমদর রচর শুভাকাঙ্ক্ষী 

রেমেকানন্দ 

  

২৭৯ 

  

ওোঁ  তৎ েৎ 

  

England 

সে (?) ১৮৯৬ 
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রিয় িিী, 

পূে বপমত্র যরদ ভুল হইয়া োমক, তাহা হইমল এই পমত্র রলরখ সয, কালী সয রদেে start 

(যাত্রা) কররমে, সেরদন রকম্বা তাহার আমগ সযন E. T. Sturdy (স্টারিব)-সক রচটে সলমখ, 

যাহামত সে যাইয়া তাহামক জাহাজ হইমত লইয়া আমে। এ লণ্ডন িহর োনুমষর 

জঙ্গল—দি পনরটা করলকাতা একমত্র—অতএে ঐ িকার না কররমল সগালোল হময় 

যামে। আেমত সদরী সযন না হয়, পত্রপাে চমল আেমত েলমে। িরমতর সেলার েত 

সযন না হয়। োকী েুমঝ-েুমঝ টেক কমর সনমে। 
  

কালীমক যাই সহাক েত্বর পাোমে। যরদ িরমতর সেলার েত সদরী হয় সতা কাহামকও 

আেমত হমে না; ও-রকে গরড়েরের কাজ নয়। েহা রমজাগুমের কাজ, আোমদর 

সদিেয় খারল তেে্, আোমদর সদমি রজে্ চাই—তারপর েে, সে সের দূমরর কো। 

ইরত 

  

নমরন্্দর 

  

২৮০* 

  

সেণ্ট জমজবে্ সরাি, লণ্ডন 

৫ জনু, ১৮৯৬ 

  

রিয়—, 

‘রাজমযাগ’ েইখানার খুে কাটরত হমি। োরদানন্দ িীঘ্রই যুক্তরামষ্ট্র যামে। 
  

আোর রপতা যরদও উরকল রিমলন, তেু আরে ইিা করর না, আোমদর েংমির সকউ 

উরকল হয়। আোর গুরুমদে এর রেরুমদ্ধ রিমলন এেং আোর রেশ্বাে, সয পররোমর 

কতকগুরল উরকল আমি, সে পররোরমক রনশ্চয়ই দুদবিায় পড়মত হমে। আোমদর 

সদি উরকমল সিময় সগমি—িমতেক েির রেশ্বরেদোলয় সেমক িত িত উরকল োর 

হমি। আোমদর জামতর পমক্ষ এখন দরকার োহে ও ধেজ্ঞারনক িরতভা। েুতরাং 

আোর ইিা ে—তরড়ত্তেরেৎ হয়। েিল হমত না পারমলও সে সয েড় হোর এেং 

সদমির যোে ব উপকামর আেোর সচষ্টা কমররিল—এইটুকু সভমেই আরে েন্তুষ্ট হে। 

শুযু আমেররকার োতামেই এেন একটট গুে আমি সয, সেখানকার িমতেমকর সভতর 
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যা রকিু ভাল েেস্তই িুটটময় সতামল। আরে চাই সে অকুমতাভয় ও োহেী সহাক এেং 

তার রনমজর ও স্বজারতর জনে একটা নূতন পে োর করমত যোোযে সচষ্টা করুক। 

একজন ইমলকটিকোল ইচ্ছঞ্জনীয়র ভারমত অনায়ামে কমর সখমত পামর। 
  

পুঃ—গুিউইন আমেররকায় একখারন োরেক পত্র োর করা েম্বমন্ধ সতাোমক এই 

িামক একখানা রচটে রলমখমি। আোর েমন হয়, কাজটট েজায় রাখমত হমল এই 

রকমের একটা রকিু দরকার। আর সে সযভামে কাজ করোর িস্তাে করমি, তামক 

সেইভামে ঐ রেষময় োহাযে করোর যোোযে সচষ্টা করে। … আোর েমন হয়, সে খুে 

েম্ভে োরদানমন্দর েমঙ্গ যামে। 
  

সতাোমদর সিেেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

২৭১ 

  

[স্বােী চ্ছত্রগুোতীতানন্দমক রলরখত] 
  

রনউ ইয়র্ক 

১৪ এরিল, ১৮৯৬ 

  

কলোেীয়া রেে সনাে্ল্, 

আোর আদি বমক েস্তুতঃ অরত েংমক্ষমপ িকাি করা চমল, আর তা এইঃ োনুমষর 

কামি তার অন্তরন বরহত সদেমত্বর োেী িচার করমত হমে এেং েে বকাময ব সেই সদেত্ব-

রেকামির পন্থা রনয বারে কমর রদমত হমে। 
  

কুেংস্কামরর িঙৃ্খমল এই েংোর আেদ্ধ। সয উৎপীরড়ত—সে নর ো নারীই সহাক—

তামক আরে করুো করর; আর সয উৎপীড়নকারী, সে আোর আরও সেিী করুোর 

পাত্র। 
  

এই একটা যারো আোর কামি রদোমলামকর েত স্পষ্ট হময় সগমি সয, েকল দুঃমখর 

েূমল আমি অজ্ঞতা, তা িাড়া আর রকিু না। জগৎমক আমলা সদমে সক? 

আত্মরেেজবনই রিল অতীমতর কে বরহেে; হায়! যুগ যুগ যমর তাই চলমত োকমে। যা োঁরা 
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জগমত েেমচময় োহেী ও েমরেে, তা োঁমদর রচররদন ‘েহুজনরহতায় েহুজনেুখায়’ 

আত্মরেেজবন করমত হমে। অনন্ত সিে ও করুো েুমক রনময় িত িত েুমদ্ধর আরেভবাে 

িময়াজন। 
  

জগমতর যে বগুরল এখন িােহীন রেেো অরভনময় পয বেরেত। জগমতর এখন একান্ত 

িময়াজন হল চররত্র। জগৎ এখন তা োঁমদর চায়, যা োঁমদর জীেন সিেদীপ্ত এেং স্বাে বিূনে। 

সেই সিে িরতটট কোমক েমজ্রর েত িচ্ছক্তিালী কমর তুলমে। 
  

এটা আর সতাোর কামি কুেংস্কার নয় রনচ্ছশ্চত। সতাোর েমযে একটা জগৎ-

আমলাড়নকারী িচ্ছক্ত রময়মি, যীমর যীমর আরও অমনক িচ্ছক্ত আেমে। আেরা চাই—

জ্বালােয়ী োেী এেং তার সচময় জ্বলন্ত কে ব। সহ েহািাে, ওে, জাগ! জগৎ দুঃমখ পুমড় 

খাক হময় যামি—সতাোর রক রনদ্রা োমজ? এে, আেরা িাকমত োরক, যতক্ষে না 

রনরদ্রত সদেতা জাগ্রত হন, যতক্ষে না অন্তমরর সদেতা োইমরর আহ্বামন োড়া সদন। 

জীেমন এর সচময় আর েড় রক আমি? এর সচময় েহত্তর সকান্ কাজ আমি? আোর 

এরগময় চলার েমঙ্গ েমঙ্গই আনুষরঙ্গক খুোঁটটনাটট েে এমে পড়মে। আরে আটঘাট সেোঁময 

সকান কাজ করর না। কায বিোলী আপরন গমড় ওমে ও রনমজর কায ব োযন কমর। আরে 

শুযু েরল—ওে জাগ। 
  

তুরে রচরকাল অিুরন্ত আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

শুভািীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

২৮২ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

৬৩, সেণ্ট জমজবে্ সরাি, লণ্ডন 

২৪ জনু, ১৮৯৬ 

  

রিয় িিী, 
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শ্রীজীর৯৬ েম্বমন্ধ েোক্সেূলামরর রলরখত িেন্ধ আগােী োমে িকারিত হমে। রতরন 

তা োঁর একখারন জীেনী রলখমত রাজী হময়মিন। রতরন শ্রীজীর েেস্ত োেী চান। েে 

উচ্ছক্তগুরল োচ্ছজময় তা োঁমক পাোও—অে বাৎ কে বেম্বমন্ধ েে এক জায়গায়, ধেরাগে 

েম্বমন্ধ অনেত্র, ঐরূপ ভচ্ছক্ত, জ্ঞান ইতোরদ ইতোরদ েম্বমন্ধ। সতাোমক এ কাজ এখনই 

শুরু করমত হমে। শুযু সয েে কো ইংমরজীমত অচল, সেগুরল োদ রদও।* েুচ্ছদ্ধ কমর 

সে-েকল জায়গায় যোেম্ভে অনে কো রদমে। ‘কারেনী-কািন’সক ‘কাে-কািন’ 

করমে—lust and gold etc.—অে বাৎ তা োঁর উপমদমি েে বজনীন ভােটা িকাি করা 

চাই। এই রচটে কাহামকও সদখাোর আেিেক নাই। তুরে উক্ত কায ব েোযা কমর েেস্ত 

উচ্ছক্ত ইংমরজী তজবো ও classify (সশ্রেীরেভাগ) কমর ‘িমিের েোক্সেূলার, 

অক্সমিািব ইউরনভারে বটট, ইংলণ্ড’—টেকানায় পাোমে। 
  

িরৎ কাল আমেররকায় চলল। এখানকার কাজ সপমক উমেমি। লণ্ডমন একটট 

centre-এর (সকমন্দ্রর) জনে টাকা already (এর আমগই) উমে সগমি। আরে next 

(আগােী) োমে Switzerland (েুইজরলণ্ড) রগময় এক দুই োে োকে। তারপর আোর 

লণ্ডমন। আোর শুযু সদমি রগময় রক হমে? এই লণ্ডন হল—দুরনয়ার centre (সকন্দ্র)। 

India-র heart (ভারমতর হৃৎরপণ্ড) এখামন। এখামন একটা সগমড় না েরেময় রক যাওয়া 

হয়? সতারা পাগল নারক? েম্প্ররত কালীমক আনাে, তামক ধতয়ার োকমত েমলা। 

পত্রপাে সযন চমল আমে। দুই চারর রদমনর েমযে তার জনে টাকা পাোে ও কাপড়-

সচাপড় িভৃরত যা যা দরকার েেে্তই রলমখ সদে। সেইেত েেস্ত টেক করা হয় সযন। 
  

োতাোকুরােী িভৃরত েকলমক আোর অেংখে িোে রদমে। োন্দ্রামজ তারকদাদা 

যামিন—উত্তে কো। 
  

েহামতজ, েহােীয ব, েহা উৎোহ চাই। সেময়-সনকড়ার রক কাজ? সয রকে রলমখ- 

রিলাে পূে বপমত্র, সেই রকে টেক চলমত সচষ্টা করমে। Organization (েঙ্ঘ) চাই। 
  

Organization is power and the secret of that is obedience (েঙ্ঘই িচ্ছক্ত, আর 

আজ্ঞােহতাই হল তার গূঢ় রহেে)। রকেরযকরেরত 

  

নমরন্্দর 

  

২৮৩ 
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[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

C/o E. T. Sturdy 

সকভাি বোে রররিং, 

৩ জলুাই, ১৮৯৬ 

  

রিয় িিী, 

এই পত্রপাে কালীমক ইংলমণ্ড পাোইয়া রদমে। পূমে বর পমত্র েংোদ পাইয়াি। 

করলকাতার সেোে ব রগ্রণ্ডমল সকাম্পানীর রনকট তাহার 2nd class passage (রিতীয় 

সশ্রেীর পামেয় খরচ) রগয়ামি ও কাপড়-সচাপড় রকরনমত যাহা রকিু লামগ তাহাও 

রগয়ামি। কাপড়-সচাপড় অরযক রকিু আেিেক নাই। 
  

কালীমক কতকগুরল েই আনমত হমে। আোর কামি সকেল ঋমেদ-েংরহতা আমি। 

কালী যজমুে বদ োেমেদ অেে ব-েংরহতা ও িতপোরদ যতগুরল ব্রাহ্মে পাওয়া যায় এেং 

কতকগুরল েূত্র ও যাস্কর রনরুক্ত যরদ পায়, েমঙ্গ কমরই সযন আমন। অে বাৎ ঐ েইগুরল 

আোর চাই। … ঐ েই একটা কামের োক্সয় পুমর আনমলই হমে। 
  

গরড়েরে সযেন িরমতর সেলায় হময়রিল, তা সযন না হয়; পত্রপাে চমল আেমে। িরৎ 

আমেররকায় চমল সগমি। আর এখামন সকান কাজ রিল না—অে বাৎ ি-োে োমদ এল, 

তখন আরে এখামন। সে িকার না হয় সযন। রচটে হাররময় সযন না যায়—িরমতর 

সেলার েত। তৎপর পাটেময় রদমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৮৪* 

  

৬৩, সেণ্ট জমজবে্ সরাি, লণ্ডন 

৬ জলুাই, ১৮৯৬ 

  

রিয় েোচ্ছঙ্কন্্সেন্স,৯৭ 

… আটলারণ্টমকর এপামর এমে আরে সেি আরি এেং আোর কাজকে ব খুে 

ভালভামেই চলমি। 
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আোর ররেোমরর েক্তৃতাগুরল সলামকর খুে হৃদয়গ্রাহী হময়রিল, ক্লােগুরলও সেি 

চমলরিল। এখন কামজর েরেুে সিষ হময় সগমি—আরেও েমূ্পে ব ক্লান্ত হময় পমড়রি। 

এখন রেে েূলামরর েমঙ্গ েুইজরলমণ্ড সেড়ামত যাচ্ছি। গলে্্ওয়ারদবরা আোর েমঙ্গ 

খুেই েদয় েেেহার কমরমিন। সজা েড় অদ্ভুতভামে তা োঁমদর এরদমক রিররময়মিন। 

আরে সজা-র েুচ্ছদ্ধেত্তা ও নীরে কায ব-িোলীর িিংো না কমর োকমত পাররি না। 

রতরন একজন েরহলা রাজনীরতরেদ্, একটা রাজে চালামত পামরন। োনুমষর সভতর 

এেন তীণ অেচ কলোেকর েহজ েুচ্ছদ্ধ খুে অল্পই সদমখরি। 
  

গত পরশু েন্ধোয় আরে রেমেে োটটবমনর োড়ীমত একটা পাটটবমত রনেরন্ত্রত 

হময়রিলাে। উক্ত েরহলা েম্বমন্ধ তুরে রনশ্চয়ই ইমতােমযেই সজা-র পমত্র অমনক খের 

সপময়ি। 
  

যা সহাক ইংলমণ্ড কাজ খুে আমস্ত আমস্ত অেচ েুরনচ্ছশ্চতভামে সেমড় চমলমি। 

এখানকার অন্ততঃ অময বক নরনারী আোর েমঙ্গ সদখা কমর আোর কাজ েম্বমন্ধ 

আমলাচনা কমরমি। এই রব্রটটি োম্রামজের যতই ত্রুটট োকুক, এটট সয চারররদমক 

ভাে িড়াোর েে বমশ্রষ্ঠ যন্ত্র, তামত আর সকান েমন্দহ সনই। আোর েংকল্প—এই যমন্ত্রর 

সকন্দ্রস্থমল আোর ভােরারি িচার করে—তাহমলই সেগুরল েেগ্র জগমত িরড়ময় 

যামে। অেিে েে েড় েড় কাজই খুে আমস্ত আমস্ত হময় োমক। রেমিষ আোমদর 

রহন্দমুদর—রেচ্ছজত জারত েমল কামজর োযারেঘ্নও অমনক। রকন্তু এও েরল, সযমহতু 

আেরা রেচ্ছজত, সেইমহতু আোমদর ভাে চারররদমক িড়ামত োযে! কারে সদখা যায়, 

আযোচ্ছত্মক আদি ব রচরকালই রেচ্ছজত পদদরলত জারতর েযে সেমক উদ্ভূত হময়মি। 

সদখ না, য়াহুদীরা তামদর আদমি ব সরাে োম্রাজেমক আিন্ন কমর সিমলরিল। 
  

তুরে সজমন েুখী হমে সয, আরেও রদন রদন েরহষু্ণতা ও েমে বাপরর েহানুভূরতর রিক্ষা 

আয়ত্ত কররি। েমন হয়, িেল-িতাপিালী এোংমলা-ইচ্ছণ্ডয়ানমদর েমযেও সয ভগোন্ 

রময়মিন, আরে তা উপলরি করমত আরম্ভ কমররি। েমন হয়, আরে যীমর যীমর সেই 

অেস্থার রদমক অগ্রের হচ্ছি, সযখামন িয়তান েমল যরদ সকউ োমক, তামক পয বন্ত 

ভালোেমত পারে। 
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রেি েির েয়মের েেয় আরে এেন সগা োঁড়া ো একমঘময় রিলাে সয, কারও িরত 

েহানুভূরত সদখামত পারতাে না—আোর ভামের রেরুমদ্ধ হমল কারও েমঙ্গ েরনময় 

চলমত পারতাে না, করলকাতার সয িুটপামত রেময়টার, সেই িুটপামতর উপর রদময় 

চলতাে না পয বন্ত। এখন এই সতচ্ছত্রি েৎের েয়মে সেিোমদর েমঙ্গ অনায়ামে এক 

োড়ীমত োে করমত পারর—তামদর রতরস্কার করোর কো একোর েমনও উেমে না!, 

এ রক আরে ক্রেিঃ খারাপ হময় যাচ্ছি—না, আোর হৃদয় ক্রমে উদার হময় অনন্ত 

সিে ো োক্ষাৎ সেই ভগোমনর রদমক অগ্রের হমি? আোর সলামক েমল, শুনমত 

পাই, সয েেচ্ছক্ত চাররদমক েন্দ ও অেঙ্গল সদখমত পায় না, সে ভাল কাজ করমত পামর 

না—এক রকে অদৃষ্টোদী হময় রনমশ্চষ্ট হময় যায়! আরে সতা তা সদখরি না; েরং আোর 

কে বিচ্ছক্ত িেলভামে সেমড় যামি—েমঙ্গ েমঙ্গ কামজর েিলতাও খুে হমি। কখনও 

কখনও আোর এক যরমনর ভাোমেি হয়—েমন হয়, জগমতর েোইমক—েে 

চ্ছজরনষমক আিীে বাদ করর, েে চ্ছজরনষমক ভালোরে, আরলঙ্গন করর। তখন সদরখ—

যামক েন্দ েমল, সেটা একটা ভ্রারন্তোত্র! রিয় েোচ্ছন্সে, এখন আরে সেই রকে ভামের 

সঘামর রময়রি, আর তুরে ও রেমেে সলমগট আোয় কত ভালোে ও আোর িরত 

সতাোমদর কত দয়া, তাই সভমে েতেেতেই আনন্দাশ্রু রেেজবন কররি। আরে সযরদন 

জন্মগ্রহে কমররি, সেই রদনটটমক যনেোদ! আরে এখামন কত দয়া, কত ভালোো 

সপময়রি! আর সয অনন্ত সিেস্বরূপ সেমক আোর আরেভবাে, রতরন আোর ভাল েন্দ 

(‘েন্দ’ কোটটমত ভয় সপও না) িমতেক কাজটট লক্ষে কমর আেমিন। কারে আরে 

তা োঁর হামতর একটা যন্ত্র ধে আর রক—সকান্ কামলই ো তা িাড়া আর রক রিলাে? তা োঁর 

সেোর জনে আরে আোর েে বস্ব তোগ কমররি, আোর রিয়জনমদর তোগ কমররি, েে 

েুমখর আিা সিমড়রি, জীেন পয বন্ত রেেজবন রদময়রি। রতরন আোর েদালীলােয় 

আদমরর যন, আরে তা োঁর সখলার োেী। এই জগমতর কাণ্ডকারখানার সকানখামন সকান 

কারে খুোঁমজ পাওয়া যায় না—েে তা োঁর সখলা, েে তা োঁর সখয়াল। সকান্ কারমে রতরন 

আোর যুচ্ছক্তর িারা চারলত হমেন? লীলােয় রতরন—এই জগৎ-নামটের েে অংমিই 

রতরন এই েে হারেকান্নার অরভনয় করমিন। সজা সযেন েমল—ভারর েজা, ভারর েজা! 
  

এ সতা েড় েজার জগৎ! আর েকমলর সচময় েজার সলাক রতরন—সেই অনন্ত 

সিোস্পদ িভু! েে জগৎটা খুে েজা নয় রক? আোমদর পরস্পমরর ভ্রাতৃভােই েল 

আর সখলার োেীর ভােই েল, এ সযন জগমতর ক্রীড়ামক্ষমত্র একদল সু্কমলর সিমলমক 

সখলমত সিমড় সদওয়া হময়মি, আর েকমল সচোঁ চামেরচ কমর সখলা করমি! তাই নয় রক? 
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কামক েুখোরত করে, কামক রনন্দা করে? এ সয েেই তা োঁর সখলা। সলামক জগমতর 

েোখো চায়, রকন্তু তা োঁমক েোখো করমে সকেন কমর? তা োঁর সতা োো-েুে্িু রকিু সনই—

রেচামরর সকান যার যামরন না। রতরন সিাটখাট োো ও েুচ্ছদ্ধ রদময় আোমদর সোকা 

োচ্ছজময়মিন; রকন্তু এোর আর আোয় েকামত পারমিন না, আরে এোর খুে হুোঁরিয়ার 

ও েজাগ আরি। 
  

আরে এতরদমন দু-একটা রেষয় রিমখরি। রিমখরি—ভাে, সিে, সিোস্পদ েে 

যুচ্ছক্তরেচার রেদো-েুচ্ছদ্ধ ও োকোড়ম্বমরর োইমর, ও-েে সেমক অমনক দূমর। ‘োরক’,৯৮ 

সপয়ালা পূে ব কর—আেরা সিেেরদরা পান কমর পাগল হময় যাই। ইরত 

  

সতাোরই 

েদাপাগল রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ২৮৫-২৯৪ 

২৮৫* 

  

[সহল ভরগনীগেমক রলরখত] 
  

লণ্ডন 

৭ জলুাই, ১৮৯৬ 

  

সেমহর খুকীরা, 

এখানকার কাজ আশ্চয বভামে এরগময় চমলমি। এখামন ভারত সেমক একজন েন্নোেী 

এমেরিমলন। তা োঁমক আমেররকায় পাটেময়রি এেং ভারত সেমক আর একজনমক 

পাোমত েমলরি। এখানকার েরেুে সিষ হময়মি; েুতরাং ক্লাে ও ররেোমরর 

েক্তৃতাগুরল আগােী ১৬ সেমক েন্ধ হময় যামে। আর েুইজরলমণ্ডর পাহামড় িারন্ত ও 

রেশ্রামের জনে ১৯ তাররমখ আরে যাচ্ছি—োেখামনমকর জনে। আোর িরৎকামল 

লণ্ডমন রিমর কাজ আরম্ভ করা যামে। এখামন কাজ খুেই আিাজনক হময়মি। এখামন 

আগ্রহ জারগময়—আরে িকৃতপমক্ষ ভারমত সেমক যা করমত পারতাে, তার সচময় 

সেিী ভারমতর জনেই কররি। ো (রেমেে সহল) আোমক রলমখমিন সয, সতােরা যরদ 

ফ্লোট-োড়ীটা ভাড়া রদমত পার, তাহমল রতরন োনমন্দ সতাোমদর রেির দি বমন রনময় 

সযমত পামরন। আরে রতনজন ইংমরজ েনু্ধর েমঙ্গ েুইজরলমণ্ডর পাহামড় যাচ্ছি। পমর 

িীমতর সিমষ কময়কজন ইংমরজ েনু্ধমক রনময় ভারমত যাোর আিা করর। তা োঁরাও 

আোর েমে োকমত যামিন, েে হোর পররকল্পনা চলমি োত্র। রহোলময়র সকাোও 

সেটা োস্তমে রূপ সনোর সচষ্টা করমি। 
  

সতােরা সকাোয় আি? এখন সতা পুরাদস্তুর গররেকাল—এেন রক লণ্ডনও খুেই সতমত 

উমেমি। দয়া কমর রেমেে এিােে্, রেমেে কংগার এেং রচকামগামত অনে েনু্ধমদর 

আোর গভীর ভালোো জারনও। 
  

সতাোমদর সেহিীল ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 
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২৮৬* 

  

৬৩, সেণ্ট জমজবে্ সরাি, লণ্ডন 

৮ জলুাই, ১৮৯৬ 

  

রিয়—, 

ইংমরজ জাতটা খুে উদার। সেরদন রেরনট রতমনমকর েমযেই আোর ক্লাে সেমক 

আগােী িরৎকামলর কামজর নূতন োড়ীর জনে ১৫০ পাউণ্ড (িায় ২২৫০ টাকা) চা োঁদা 

উমেমি। এেন রক, চাইমল তারা সেই েুহমূত বই ৫০০ পাউণ্ড রদত। রকন্তু আেরা যীমর 

যীমর কাজ করমত চাই—হোৎ কতকগুমলা খরচপত্র করমত চাই না। এখামন এই 

কাজটা চালামত অমনক সলাক পাওয়া যামে, যারা তোমগর ভাে কতকটা সোমঝ—

ইংমরজ-চররমত্রর গভীরতা এখামনই (সয ভােটা তামদর োোর সভতর সোমক, সেটা 

রকিুমতই িাড়মত চায় না)। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

২৮৭* 

  

ইংলে্ি 

১৪ জলুাই, ১৮৯৬ 

  

রিয় নাঞ্জণু্ড রাও, 

‘িেুদ্ধ ভারত’গুরল সপৌৌঁমিমি এেং ক্লামে রেরল করাও হময়মি। পচ্ছত্রকা খুে 

েমন্তাষজনক হময়মি; ভারমত এর যমেষ্ট িচলন হমে রনশ্চয়। আমেররকামতও এর 

রকিু গ্রাহক হমত পামর। ইমতােমযেই আরে আমেররকায় এই কাগজটার রেজ্ঞাপন 

সদোর েেেস্থা কমররি এেং গুিইয়ার ইমতােমযেই তা কমর সিমলমি। রকন্তু এখামন 

(ইংলমণ্ড) কাজ অমপক্ষাকৃত যীমর অগ্রের হমে। এখামন েুিরকল এই সয, এরা 

েকমলই রনমজমদর কাগজ সের করমত চায়। আর এেনই হওয়া উরচত; কারে েরতে 

েলমত সগমল সকান রেমদিীই খা োঁটট ইংমরমজর েত সতেন ভাল ইংমরজী রলখমত পামর 

না, এেং খা োঁটট ইংমরজীমত রলখমল ভামের যা রেস্তার হমে, রহন্দ-ুইংমরজীমত তা হমত 

পামর না। তারপর রেমদিী ভাষায় িেন্ধ সলখার সচময় গল্প সলখা আরও িক্ত। 
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আরে এখামন গ্রাহক-েংগ্রমহর সচষ্টায় আরি; রকন্তু রেমদিী োহামযের উপর একদেই 

এমকোমরই রনভবর করমেন না। েেচ্ছক্তর েত জারতমকও রনমজমক রনমজ োহাযে করমত 

হমে। এই হমি টেক টেক স্বমদিমিে। যরদ সকান জারত তা করমত না পামর, তমে 

েলমত হমে—তার এখনও েেয় হয়রন, তামক অমপক্ষা করমত হমে। োন্দ্রাজ সেমকই 

এই নূতন আমলাক ভারমতর েে বত্র িরড়ময় পড়া চাই—এই উমদ্দিে রনময়ই আপনামক 

কাজ করমত হমে। একটট রেষময় রকন্তু আোর একটু েন্তেে করমত হল—েলাটটা 

এমকোমর রুরচহীন—অরত রেশ্রী ও কদয ব। েম্ভে হমল এটামক েদমল সিলুন। এটামক 

ভােেেঞ্জক অেচ েরল করুন—আর এমত োনুমষর েূরত ব সোমটই রাখমেন না। েটেৃক্ষ 

সোমটই িেুদ্ধ হওয়ার রচহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋরষরাও নন, ইওমরাপীয় দম্পরতও 

নন। পেিুলই হমি পুনরভুেত্থামনর িতীক। চারুরিমল্প আেরা েড়ই সপরিময় 

আরি—রেমিষতঃ রচত্ররিমল্প। েমন েেন্ত সজমগমি, েৃক্ষলতায় নেরকিলয় আর েুকুল 

সদখা রদময়মি—এই ভামের একটট েমনর িরে আোঁকুন সদরখ। কত ভােই সতা রময়মি—

যীমর যীমর তা রচত্ররিমল্প িুটটময় তুলুন। লণ্ডমনর গ্রীনেোন সকাম্পানী সয ‘রাজমযাগ’ 

সিমপমি, তামত আোর ধতরী িতীকটট সদখুন—আপরন সোমম্বমত তা পামেন। আরে 

রনউ ইয়মকব রাজমযাগ েম্বমন্ধ সয-েে েক্তৃতা রদময়রিলাে, সেগুরল এই পুস্তমক আমি। 
  

আরে আগােী ররেোর েুইজরলমণ্ড যাচ্ছি, এেং িরৎকামল ইংলমণ্ড রিমর এমে আোর 

কাজ শুরু করে। েম্ভে হমল আরে েুইজরলণ্ড সেমক আপনামক যারাোরহকভামে 

কতকগুরল িেন্ধ পাোে। আপরন জামনন, আোর পমক্ষ রেশ্রাে খুে দরকার হময় 

পমড়মি। 
  

একান্ত আিীে বাদক ও শুভানুযোয়ী 

রেমেকানন্দ 

  

২৮৮* 

  

[রেমেে ওরল েুলমক রলরখত] 
  

েোন্স গ্রাণ্ড, েুইজরলে্ি 

২৫ জলুাই, ১৮৯৬ 

  

রিয়—, 
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আরে জগৎটামক এমকোমর ভুমল সযমত চাই, অন্ততঃ আেমি দু-োমের জনে; একটু 

কমোর োযনা করমত চাই। ওই আোর রেশ্রাে। … পাহাড় এেং েরি সদখমল আোর 

েমন এক অপূে ব িারন্তর ভাে আমে। এখন আোর সযেন েুরনদ্রা হমি, এেন অমনক 

রদন হয়রন। 
  

েনু্ধমদর আোর ভালোো জানামেন। 
  

আপনামদর 

রেমেকানন্দ 

  

২৮৯* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

ওোঁ  তৎ েৎ 

  

গ্রোণ্ড সহামটল, ভোমল 

েুইজরলে্ি 

আরে অল্পস্বল্প পড়াশুনা কররি—উমপাে কররি অমনক এেং োযনা কররি তার 

সচময়ও সেিী। েমন েমন সেররময় সেড়ানটা অরত আরােিদ। আোমদর োেস্থানটট 

রতনটট রেরাট তুষার-িোমহর নীমচ এেং িাকৃরতক দৃিে অরত েমনারে। 
  

ভাল কো, েুইজরলমণ্ডর হ্রমদ আয বমদর আরদ োেভূরে েম্বমন্ধ আোর েসন যা-ও 

একটু েমন্দমহর ভাে রিল, তা এমকোমর চমল সগমি; তাতারমদর োো সেমক লম্বা 

টটরকটা েররময় রদমল যা দা োঁড়ায়, েুইজরলমণ্ডর অরযোেীরা হমি তাই। 
  

সেহািীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

২৯০* 

  

[লালা েদ্রী িাহমক রলরখত] 
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C/o E. T. Sturdy 

রররিং, লণ্ডন৯৯ 

৫অগষ্ট, ১৮৯৬ 

আপনার েহৃদয় অরভনন্দমনর জনে অমিষ যনেোদ। আপনার কামি একটট রেষয় 

জানোর আমি। দয়া কমর েংোদটট জানামল রেমিষ োরযত হে। আরে একটা েে 

স্থাপন করমত চাই—আলমোড়ায় ো আলমোড়ার কামি হমলই ভাল। আরে শুমনরি, 

রেঃ র্্যােমজ নামে জননক ভদ্রমলাক আলমোড়ার কামি একটট োংমলামত োে 

করমতন, ঐ োংমলার চারররদমক একটট োগান আমি। ঐ োংমলাটট সকনা েম্ভে হমে 

রক? দাে কত? যরদ সকনা েম্ভে না হয়, তমে ভাড়া পাওয়া যামে রক? 

  

আলমোড়ার কামি সকান েুরেযােত জায়গা আপনার জানা আমি রক, সযখামন 

োগোরগচা েহ আোমদর েে িরতটষ্ঠত হমত পামর? েমঙ্গ োগান িভৃরত অেিেই োকা 

চাই। একটা সগাটা সিাট পাহাড় হমলই টেক আোর েমনােত হয়। 
  

আিা করর, িীঘ্র আপনার উত্তর পাে। আপরন এেং আলমোড়ার অনোনে েে েনু্ধরা 

আোর আিীে বাদ ও ভালোো জানমেন। ইরত 

  

আপনামদর 

রেমেকানন্দ 

  

২৯১* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

েুইজরলে্ি 

৫ অগষ্ট, ১৮৯৬ 

আজ েকামল অযোপক েোক্সেূলামরর একখারন পত্র এমেমি; তামত খের সপলাে সয, 

শ্রীরােকৃষ্ণ-েম্বন্ধীয় িেন্ধটট ‘নাইন্টটন্থ সেিুরী’ পচ্ছত্রকার অগষ্ট েংখোয় িকারিত 

হময়মি।তুরে রক তা পমড়ি? রতরন ঐ রেষময় আোর েত সচময়মিন। এখনও তা সদরখরন 

েমল তা োঁমক রকিু রলখমত পাররি না। তুরে যরদ তা সপময় োক সতা দয়া কমর আোয় 

পাটেময় রদও। ‘ে্্রহ্মোরদমন’র সকান েংখো এমে োকমল তাও পাটেও। েোক্সেূলার 

আোমদর কায বযারা জানমত চান, … এেং োরেক পচ্ছত্রকা েম্বমন্ধও খের চান। রতরন 
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যমেষ্ট োহামযের আশ্বাে রদময়মিন এেং শ্রীরােকৃষ্ণ পরেহংেমদে েম্বমন্ধ একখারন 

গ্রন্থ রলখমত িস্তুত আমিন। 
  

আোর েমন হয়, পচ্ছত্রকারদ েম্বমন্ধ তা োঁর েমঙ্গ সতাোর েরােরর পত্রালাপ করাই উরচত। 

‘নাইন্টটন্থ সেিুরী’ পড়ার পমর তা োঁর পমত্রর উত্তর রদমত যখন আরে সতাোমক তা োঁর 

রচটেখারন পাটেময় সদে, তখন তুরে সদখমত পামে সয, আোমদর িমচষ্টায় রতরন কত 

খুিী হময়মিন এেং যোোযে োহাযে করমত রাজী আমিন। 
  

পুনশ্চ—আিা করর, েড় পচ্ছত্রকাখারন েম্বমন্ধ ভাল কমর সভমে সদখমে। আমেররকায় 

রকিু টাকা তুলমত পারা যামে এেং কাগজখারন রনমজমদর হামতই রাখা যামে। তুরে ও 

েোক্সেূলার রক িকার কায বযারা টেক কর, তা সজমন আরে আমেররকায় পত্র রলখে 

সভমেরি। 
  

সয গামির িল ও িায়া আমি, তারই আশ্রয় রনমত হয়; িল যরদ নাই ো পাওয়া যায়, 

িায়া সেমক সতা সকউ েচ্ছিত করমত পারমে না?১০০ েুতরাং রিক্ষেীয় এই সয, েড় েড় 

কাজ এভামেই করা উরচত। 
  

২৯২* 

  

েুইজরলে্ি 

৬ অগষ্ট, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

‘ে্্রহ্মোরদন্’ কতটা আরে বক দুরেস্থায় পমড়মি, তা সতাোর পমত্র জানলাে। লণ্ডমন 

যখন রিমর যাে, তখন সতাোয় োহাযে করমত সচষ্টা করে। তুরে েুর নারেও না সযন—

কাগজখারন চারলময় যাও; অরত িীঘ্রই সতাোয় এেন োহাযে করমত পারে সয, োমজ 

রিক্ষকতার কাজ সেমক তুরে অেোহরত পামে। ভয় সপও না; েড় েড় েে কাজ হমে, 

েৎে! োহে অেলম্বন কর। ‘ে্্রহ্মোরদন্’ একটট রত্নরেমিষ, এমক নষ্ট হমত সদওয়া 

হমে না। অেিে এ-জাতীয় পচ্ছত্রকামক েে বদাই েেচ্ছক্তগত েদানেতার িারা ো োঁরচময় 

রাখমত হয়, আর আেরা তাই করে। আরও োে-কময়ক আোঁকমড় পমড় োক। 
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েোক্সেূলামরর শ্রীরােকৃষ্ণ েম্বন্ধীয় িেন্ধটট ‘নাইন্টটন্থ সেিুরীমত’ সেররময়মি। সেটট 

সপমলই আরে সতাোয় পাটেময় সদে। রতরন আোমক চেৎকার েে রচটে সলমখন এেং 

শ্রীরােকৃমষ্ণর একখারন েড় জীেনী সলখোর উপাদান চান। 
  

করলকাতায় রলমখ দাও, সযন তারা যতটা েম্ভে উপাদান সযাগাড় কমর তা োঁমক পাোয়। 
  

আমেররকার কাগমজ সিররত েংোদটট আরে আমগই সপময়রি। ওটট ভারতেমষ ব িকাি 

করমে না। েংোদপমত্র এই েে হইচই সের হময় সগমি; আোর অন্ততঃ এ েমে রেরচ্ছক্ত 

এমে সগমি। েূমখ বরা যাই েলুক না সকন, আেরা আোমদর কাজ কমর যাে। েতেমক 

সকউ সচমপ রাখমত পারমে না। 
  

Organization is power and the secret of that is obedience সদখমতই পাি, আরে 

এখন েুইজরলমণ্ড রময়রি, আর ক্রোগত ঘুমর সেড়াচ্ছি। পড়া ো সকান সলখার কাজ 

আরে করমত পাররি না—করাও উরচত নয়। লণ্ডমন আোর এক েস্ত কাজ পমড় 

আমি, আগােী োে সেমক তা শুরু করমত হমে। আগােী িীমত আরে ভারমত রিরে 

এেং সেখানকার কাজটামক দা োঁড় করাে। 
  

েকমল আোর ভালোো জানমে। োহমে েুক সেোঁময কাজ কমর যাও, রপিু হমটা না—

‘না’ েমলা না। কাজ কর—িভু সপিমন আমিন। েহািচ্ছক্ত সতাোমদর েমঙ্গ েমঙ্গ 

রময়মিন। আোর ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুনশ্চ—ভয় সপও না; টাকা ও আর েে িীঘ্রই আেমে। 
  

২৯৩* 

  

[পাশ্চাতে রিষে স্বােী কৃপানন্দমক রলরখত] 
  

েুইজরলে্ি 

অগষ্ট, ১৮৯৬ 

পরেত্র হও ও েমে বাপরর অকপট হও; েুহমূত বর জনেও ভগোমন রেশ্বাে হাররও না—

তাহমলই আমলা সদখমত পামে। যা রকিু েতে, তাই রচরস্থায়ী; রকন্তু যা েতে নয়, তামক 
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সকউ ো োঁচামত পারমে না। েতবোন রক্ষি অনুেরন্ধৎোর যুমগ জন্মগ্রহে কমর আেরা 

অমনকটা েুরেযা সপময়রি। অমনে যাই ভােুক আর করুক, তুরে কখনও সতাোর 

পরেত্রতা, নীরত ও ভগেৎমিমের উচ্চ আদি ব খে ব কমরা না। েমে বাপরর েে রকে গুপ্ত 

েরেরতর রেষময় েতকব সেক। ভগেৎ-সিরেমকর পমক্ষ চালারকমত ভীত হোর রকিুই 

সনই। স্বমগ ব ও েমতবে পরেত্রতাই েেমচময় েহৎ ও রদেে িচ্ছক্ত। ‘েতেমেে জয়মত 

নানতৃে, েমতেন পন্থা রেতমতা সদেযানঃ।’—েমতেরই জয় হয়, রেেোর নয়; েমতের 

েযে রদময়ই সদেযান োগ ব চমলমি। সক সতাোর েহগােী হল ো না হল, তা রনময় সোমটই 

োো ঘারেও না; শুযু িভুর হাত যমর োকমত সযন কখনও ভুল না হয়; তাহমলই যমেষ্ট। 
  

গতকাল আরে ‘েরণ্ট সরাজা’র তুষারিোমহর যামর রগময়রিলাে এেং সেই রচরতুষামরর 

িায় োঝখামন জাত কময়কটট িক্ত পাপরড়রেরিষ্ট িুল তুমল এমনরিলাে। তারই একটট 

রচটের েমযে সতাোমক পাোচ্ছি—আিা করর, জাগরতক জীেমনর েে বিকার োযা-

রেপয বয়রূপ রহেরারি ও তুষারপামতর েমযে তুরেও ঐ রকে আযোচ্ছত্মক দৃঢ়তা লাভ 

করমে। 
  

সতাোর স্বেটট খুেই েুন্দর। স্বমে আেরা আোমদর েমনর এেন একটা স্তমরর পররচয় 

পাই, যা জাগ্রত অেস্থায় কখনও পাই না, এেং কল্পনা যতই অোস্তে সহাক না সকন, 

অজ্ঞাত আযোচ্ছত্মক েতেেেূহ তার পশ্চামতই অেস্থান কমর। োহে অেলম্বন কর। 

োনেজারতর কলোমের জনে আেরা যোোযে সচষ্টা করে—োকী েে িভুই জামনন। 
  

অযীর হময়া না, তাড়াহুমড়া কমরা না। যীর, একরনষ্ঠ এেং নীরে কে বই েিল হয়। িভু 

অরত েহান্। েৎে, আেরা েিল হেই—েিল হমতই হমে। তা োঁর নাে যনে সহাক। 
  

এখামন … সকান আশ্রে সনই। একটট োকমল কী েুন্দরই না হত! আরে তামত কতই 

না আনচ্ছন্দত হতাে এেং তামত এমদমির কতই না কলোে হত! 
  

২৯৪* 

  

েুইজরলে্ি 

৮ অগষ্ট, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 
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কময়করদন পূমে ব সতাোয় একখারন পত্র রলমখরি। েম্প্ররত আোর পমক্ষ সতাোয় 

জানান েম্ভেপর হময়মি, ‘ব্রহ্মোরদন্’-এর জনে আরে এইটুকু করমত পারেঃ সতাোয় 

দ-ুএক েিমরর জনে োরেক ১০০ টাকা রহোমে অে বাৎ েিমর ৬০ ো ৭০ পাউণ্ড 

রহোমে, যামত োমে ১০০ পুরা হয়; এেন োহাযে করমত পারে, তামত তুরে রনমজ 

স্বাযীন হময় ‘ব্রহ্মোরদন্’-এর কাজ করমত পারমে ও সেটটমক ভাল কমর দা োঁড় করামত 

পারমে। েরে আয়ার এেং অনে কময়কটট েনু্ধ রকিু টাকা তুমল পচ্ছত্রকার েুদ্রে িভৃরতর 

েেয় রনে বাহ করমত পামরন। গ্রাহকমদর চা োঁদা সেমক কত আয় হয়? তা খরচ কমর ভাল 

ভাল সলখকমদর কাি সেমক ভাল ভাল িেন্ধ েংগ্রহ করা চমল না রক? ‘ব্রহ্মোরদমন’ 

যা রকিু সেরুমে, তার েেটাই সয েকলমক েুঝমত হমে, তার সকান োমন নাই; রকন্তু 

সদিমিে-িমোরদত হময় ও পুেেেিময়র জনে েকমলর এ-পচ্ছত্রকার গ্রাহক হওয়া 

উরচত—অেিে আরে রহন্দমুদর লক্ষে কমরই এ কো েলরি। 
  

[সতাোমদর] কময়কটট গুে োকা িময়াজনঃ 

  

িেেতঃ রহোেপত্র েম্বমন্ধ রেমিষ েততা অেলম্বনীয়। এই কো েলমত রগময় আরে 

এেন সকান আভাে রদচ্ছি না সয, সতাোমদর েমযে কারও পদস্খলন হমে, পরন্তু 

কাজকমে ব রহন্দমুদর একটা অদ্ভুত অমগািামলা ভাে আমি—রহোেপত্র রাখার রেষময় 

তামদর সতেন েুিঙৃ্খলা ো আোঁট নাই; হয়মতা সকান রেমিষ িমণ্ডর টাকা রনমজর কামজ 

লারগময় সিমল এেং ভামে িীঘ্রই তা রিররময় সদে—ইতোরদ। 
  

রিতীয়তঃ ‘ব্রহ্মোরদন্’টটমক ভালভামে পররচালনা করার উপর সতাোর েুচ্ছক্ত রনভবর 

কমর, এই ভাে রনময় উমদ্দিে-রেচ্ছদ্ধ রেষময় পূে ব রনষ্ঠা িময়াজন। এই পচ্ছত্রকাই সতাোর 

ইষ্টমদেতাস্বরূপ সহাক; তাহমলই সদখমে োিলে সকেন কমর আমে। এর আমগই 

অমভদানন্দমক ভারতেষ ব সেমক সিমক পাটেময়রি। আিা করর, পূমে বর ‘স্বােী’ (েন্নোেী)-

সক পাোোর েেয় সযেন সদরী হময়রিল, এোমর সতেন হমে না। এই রচটে সপময় তুরে 

আোয় ‘ে্্রহ্মোরদন্’-এর েেস্ত আয়েেময়র একটা পররোর রহোে পাটেও—যামত 

আরে েুঝমত পারর, রক করা উরচত। েমন সরমখা—অখণ্ড পরেত্রতা ও গুরুর িরত 

স্বাে বিূনে একান্ত আজ্ঞােহতাই েকল রেচ্ছদ্ধর েূল। 
  

দ-ুেৎেমরর েমযে আেরা ‘ব্রহ্মোরদন্’সক এরূপ দা োঁড় করাে সয, পচ্ছত্রকার আয় সেমক 

শুযু সয খরচ চমল যামে তা নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হমে। রেমদমি যে ব-পচ্ছত্রকার সেিী 
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কাটরত হওয়া অেম্ভে; েুতরাং রহন্দমুদর েমযে যরদ এখনও রকিুোত্র যে বজ্ঞান ো 

কৃতজ্ঞতা অেরিষ্ট োমক, তমে এ পচ্ছত্রকার পৃষ্ঠমপাষকতা তামদরই করমত হমে। 
  

ভাল কো, এরন সেোণ্ট (Annie Besant) একরদন আোমক তা োঁমদর েরেরতমত ‘ভচ্ছক্ত’ 

েম্বমন্ধ েক্তৃতা করোর জনে রনেন্ত্রে কমররিমলন। আরে এক েন্ধায় েক্তৃতা রদই—

কমে বল অল্্কট্ (Col. Olcott)-ও উপরস্থত রিমলন। েকল েম্প্রদাময়র িরতই আোর 

েহানুভূরত আমি, এটট সদখাোর জনেই আরে এরূপ কমররিলাে; রকন্তু আরে সকান 

আজগুরেমত সযাগ সদে না। আোমদর সদমির আহাম্মকমদর েমলা, আযোচ্ছত্মক রেষময় 

আেরাই জগমত রিক্ষক—রেমদিীরা নয়। ইহমলামকর রেষময় অেিে তামদর কাি 

সেমক আোমদর রিখমত হমে। 
  

শ্রীরােকৃষ্ণ েম্বমন্ধ েোক্সেূলামরর িেন্ধ পমড়রি। িয় োে আমগ যখন রতরন ওটট 

সলমখন, তখন তা োঁর কামি িতাপ েজেুদামরর কু্ষদ্র পুচ্ছস্তকা িাড়া সলখোর আর সকান 

উপাদান রিল না; েুতরাং সে রহোমে তা োঁর িেন্ধটট ভালই হময়মি, েলমত হমে। েম্প্ররত 

রতরন শ্রীরােকৃষ্ণ েম্বমন্ধ একখারন েড় েই সলখোর েঙ্কল্প িকাি কমর আোমক 

একখারন েুন্দর েুদীঘ ব পত্র রলমখমিন। আরে এর েমযেই তা োঁমক অমনক উপাদান 

রদময়রি; ভারত সেমক আরও উপাদান পাোমত হমে। কাজ কমর যাও। সলমগ োক, 

োহেী হও, ভরো কমর েে রেষময় লাগ। ব্রহ্মচময বর রদমক রেমিষ লক্ষে রাখমে; সতাোর 

সতা সিমলপুমল যমেষ্ট হময়মি—আর সকন? এই েংোরটা সকেল দুঃখেয়। রক েল? 

আোর সেহািীে বাদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ২৯৫-৩০৪ 

২৯৫* 

  

[রেঃ গুিউইনমক রলরখত] 
  

েুইজরলে্ি 

৮ অগষ্ট, ১৮৯৬ 

আরে এখন রেশ্রাে সভাগ কররি। রেরভন্ন রচটেমত কৃপানমন্দর১০১ েম্বমন্ধ অমনক কো 

পমড়রি। আরে তার জনে দুঃরখত। … তার ভামে তামক চলমত দাও; তার জনে 

সতাোমদর কারও উমিগ অনােিেক। 
  

আোয় েেো সদওয়ার কো েলি?—তা সদে ো দানমের োযোতীত। েুতরাং রনচ্ছশ্চন্ত 

োক। অটল ভালোো ও একান্ত রনঃস্বাে ব ভােই েে বত্র জয়লাভ কমর। িমতেক িরতকূল 

অেস্থায় সেদান্তীর উরচত রনমজর েনমক চ্ছজজ্ঞাো করা, ‘আরে এরূপ সদরখ সকন? 

আরে সকন ভালোো রদময় এর িরতকার করমত পারর না?’ 
  

স্বােী োরদানন্দ সয অভেে বনা সপময়মিন, এেং রতরন সয ভাল কাজ কমরমিন, আরে 

তামত খুিী হময়রি। েড় কাজ করমত হমল দীঘ বকাল যমর সলমগ পমড় োকমত হয়। 

জনকময়ক রেিল হমলও আোমদর রচরন্তত হওয়ার িময়াজন সনই। জগমতর যারাই 

এই সয, অমনমকর পতন হমে, েহু োযা আেমে, দুল বঙ্ঘে রেপদ উপরস্থত হমে এেং 

আযোচ্ছত্মকতার আগুমন ভস্মীভূত হোর েেময়ও োনুমষর রভতমরর স্বাে বপরতা ও 

অনোনে দানেীয় ভাে িােপমে লড়াই কমর। ‘ভাল’র রদমক যাোর পেটট েেমচময় দুগ বে 

ও েনু্ধর। এটাই আশ্চময বর কো সয, এত সলাক েিল হয়; অমনমক সয পমড় যায়, তামত 

অোক হোর রকিু সনই। েহস্র পদস্খলমনর সভতর রদময়ই চররত্র গমড় তুলমত হমে। 
  

এখন আরে অমনকটা চাঙ্গা হময়রি। জানালা রদময় োইমর তারকময় টেক োেমনই রেরাট 

তুষার িোহগুরল সদরখ আর অনুভে করর, সযন রহোলময় আরি। এখন আরে েমূ্পে ব 

িান্ত। আোর োয়ুগুরলমত স্বাভারেক িচ্ছক্ত রিমর এমেমি, এেং তুরে সয-জাতীয় 

রেরচ্ছক্তকর েোপামরর কো রলমখি, তা আোমক এমকোমরই স্পি ব কমর না। এই 
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সিমলমখলা আোমক উরিি করমে রক কমর? োরা দুরনয়াটা একটা রনিক 

সিমলমখলা—িচার, রিক্ষাদান, েেই। ‘রযরন সিষও কমরন না, আকাঙ্ক্ষাও কমরন না, 

তা োঁমকই েন্নোেী েমল সজমনা।’১০২ আর সরাগ সিাক ও েৃতুের রচর লীলাভূরে এই 

েংোররূপ পচ্ছঙ্কল সিাোমত রক কােে েস্তু োকমত পামর?—‘রযরন েকল োেনা তোগ 

কমরমিন, রতরনই েুখী।’ 
  

সেই িারন্ত, সেই অনন্ত অনারেল িারন্তর রকিু আভাে আরে এখন এই েমনারে স্থামন 

পাচ্ছি। ‘একোর যরদ োনুষ জামন সয, আত্মাই আমিন—আর রকিু সনই, তাহমল 

রকমের কােনায় কার জনে এই িরীমরর দুঃখতামপ দগ্ধ হমত হমে?’১০৩ 

  

আোর েমন হয়, সলামক যামক ‘কাজ’ েমল, তা িারা যতটুকু অরভজ্ঞতা হোর তা 

আোর হময় সগমি। আোর কাজ সিষ হময়মি, এখন আরে সেররময় যাোর জনে 

হা োঁরপময় উমেরি। ‘েহস্র েহস্র সলামকর েমযে ক্বরচৎ সকউ রেচ্ছদ্ধলামভর সচষ্টা কমর; 

যত্নপরায়ে েহুর েমযেও ক্বরচৎ সকউ আোমক যোযেভামে জামন।’১০৪ কারে 

ইচ্ছন্দ্রয়গুরল েলোন্, তারা োযমকর েনমক সজার কমর নারেময় সদয়। 
  

‘েমনারে জগৎ’, ‘েুমখর েংোর’, ‘োোচ্ছজক উন্নরত’—এেে কো ‘তপ্ত েরি’, 

‘অন্ধকার আমলা’ িভৃরত কোর েতই। ভালই যরদ হত, তমে এটা আর েংোরই হত 

না। অজ্ঞানেিতঃ জীে অেীেমক েেীে রেষময়র েমযে, অখণ্ড ধচতনেমক জড় অেুর 

েমযে িকাি করোর কো রচন্তা কমর, রকন্তু সিমষ রনমজর ভুল যরমত সপমর পালামত 

চায়। এই িতোেতবন—এই হল যমে বর আরম্ভ; আর এর োযনা হমি অহং-এর নাি 

অে বাৎ সিে। স্ত্রী, পুত্র ো আর কারও জনে ভালোো নয়, পরন্তু রনমজর কু্ষদ্র ‘অহং’সক 

িাড়া অপর েকমলর জনে ভালোো। আমেররকায় ‘োনেজারতর উন্নরত’ ইতোরদ সয-

েে েড় েড় েুরল অহরহ শুনমত পামে, সে-েে োমজ কো ভুমলা না। এক রদমক 

অেনরত না হমল অনেরদমক উন্নরত হমত পামর না। এক েোমজ এক রকমের ত্রুটট 

আমি, অনে েোমজ অনে রকমের। ইরতহামের রেরভন্ন যুগ েম্বমন্ধও তাই েলা চমল। 

েযেযুমগ িাকামতর িাযানে রিল, এখন সজামচ্চামরর দল সেিী। সকান যুমগ দাম্পতে 

জীেমনর আদি ব েম্বমন্ধ যারো কে োমক, অনে যুমগ সেিোেৃরত্তর আরযকে সদখা যায়। 

সকান েেয় িারীররক দুঃমখর আরযকে, আোর অন্য েেয় োনরেক দুঃখ েহস্রগুে। 

জ্ঞান েম্বমন্ধও তাই। আরেোর ও নােকরমের পূমে বও রক োযোকষ বে িকৃরতমত রিল 
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না? যরদ রিলই, তমে তার অচ্ছস্তত্ব জানামত তিাতটা রক হল? আমেররকার আরদে 

অরযোেীমদর সচময় সতােরা রক সেিী েুখী? 

  

একোত্র েূলেোন জ্ঞান হমিঃ এইটট জানা সয, েেই িতারো—ভান োত্র। রকন্তু কে 

সলাকই কদারচৎ তা জানমত পামর। ‘সেই একোত্র আত্মামকই জান, আর অনে েে 

োকে তোগ কর।’১০৫ জগমতর রদমক রদমক ঘুমর রিমর সিষ পয বন্ত আোমদর এইটুকু 

রিক্ষা লাভ হয়। আোমদর একোত্র কাজ হমি, েেগ্র োনেজারতমক এই েমল 

িাকা—‘ওে’ জামগা, সয পয বন্ত না লক্ষেস্থমল সপৌৌঁিি, ততক্ষে সেমো না।’ যে ব োমন 

তোগ—তা িাড়া আর রকিু নয়। 
  

জীেেেটষ্টমক রনময়ই ঈশ্বর; োনেমদমহর িমতেক সকাষ (cell)-এর একটা স্বতন্ত্র 

অচ্ছস্তত্ব োকমলও সদহ সযেন একটট অখণ্ড েস্তু, ঈশ্বরও টেক সতেন একজন েেচ্ছক্ত। 

েেটষ্টই ঈশ্বর এেং েেটষ্ট ো অংিই জীে ো আত্মা। ঈশ্বমরর অচ্ছস্তত্ব জীমের অচ্ছস্তমত্বর 

ওপর রনভবর করমি, সদহ সযেন সকামষর ওপর রনভবর কমর; রেপরীতও েতে। জীে ও 

ঈশ্বমরর অচ্ছস্তত্ব পরস্পরোমপক্ষ; একজন যতক্ষে আমিন, ততক্ষে অনেমকও 

োকমত হমে। আোর, এই পৃরেেী িাড়া েে উচ্চতর সলামকই সযমহতু েন্দ অমপক্ষা 

ভালর ভাগ অমনকগুে সেিী, েেটষ্ট পুরুষ ো ঈশ্বরমক েে বগুেিালী েে বিচ্ছক্তোন্ ও 

েে বজ্ঞ েলা চমল। ঈশ্বমরর পূে বত্ব োনমলই এই েে গুে স্বতঃরেদ্ধ হময় যায়; সেজনে 

আর রেচামরর িময়াজন হয় না। 
  

ব্রহ্ম এই উভময়র অতীত, রকন্তু সকান অেস্থারেমিষ নমহন। ব্রহ্মই একোত্র অনিত 

েস্তু; েহুেস্তুেমূ্ভত নন। এই েে বেোপী তেই সদহ-সকাষ সেমক ঈশ্বর পয বন্ত েে বত্র 

অনুেূেত, এেং এমক োদ রদময় সকউ োকমত পামর না। যা রকিু েতে, তা এই ব্রহ্মতে 

রভন্ন আর রকিু নয়। যখন ভারে—‘আরে ব্রহ্ম’, তখন শুযু ‘আরেই’ োরক। তুরে যখন 

এই রচন্তা কর, তখন সতাোর পমক্ষও তাই; এইরূপ েে বত্র। িমতেমকই ঐ পূে ব তে। 
  

রদন কময়ক আমগ হোৎ কৃপানন্দমক রচটে সলখোর একটা অদেে ইিা হময়রিল। 

হয়মতা সে আনন্দ পাচ্ছিল না এেং আোমক স্মরে কররিল। েুতরাং আরে তামক খুে 

সেহপূে ব একখারন রচটে রলমখরিলাে। আজ আমেররকার েংোদ সপময় তার কারে 

েুঝমত পারলাে। আরে তুষার িোমহর কাি সেমক সতালা সগাটাকময়ক িুল তামক 

পাটেময়রি। রেে ওয়ামল্ডামক েলমে, তামক সযন যমেষ্ট সেহ জারনময় রকিু টাকা পাটেময় 
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সদন। সিে কখনও েমর না। েন্তামনরা যাই করুক ো সযেনই সহাক না সকন, 

রপতৃমেমহর েরে সনই। সে আোর েন্তান—সে আজ দুঃমখ পড়ায় আোর সেহ ও 

োহামযের উপর তার দােী টেক সতেরন ো আরও সেিী। ইরত 

  

আিীে বাদক 

রেমেকানন্দ 

  

২৯৬* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

Grand Hotel, Saas Fee 

Valais, Switzerland ৮ অগষ্ট,১৮৯৬ 

  

সেহািীে বাদভাজমনষু, 

সতাোর রচটের েমঙ্গ একটট রচটের তাড়া এমেমি। এইেমঙ্গ েোক্সেূলামরর সলখা 

রচটেখানা সতাোমক পাটেময় রদচ্ছি। এটা তা োঁর েহৃদয়তা ও সেৌজনে। 
  

রেে েূলার খুে িীঘ্রই ইংলমণ্ড রিমর যাোর কো ভােমিন। সেমক্ষমত্র পূে ব-

িরতশ্রুরতেত সেই ‘রপওররটট কংমগ্রে’ (Purity Congress) উপলমক্ষ োমন ব সযমত 

পারে না। যরদ সেরভয়ার-রা আোমক েমঙ্গ রনমত রাজী হন, তমেই আরে রকময়ল (Kiel) 

যাে এেং যাোর আমগ সতাোমক রলখে। সেরভয়ার-রা েহৎ এেং েহৃদয়, রকন্তু তা োঁমদর 

েদানেতার অযো েুমযাগ সনোর সকান অরযকার আোর সনই। রেে েূলামরর ওপরও 

সে-দােী করমত পারর না, কারে সেখানকার খরমচর েহর ভয়ােহ। অতএে োন ব 

কংমগ্রমের আিা তোগ করাই সশ্রয় েমন করলাে, কারে সেটা শুরু হমত সেমেম্বর 

োমের োঝাোচ্ছঝ, তার এখনও অমনক সদরী। 
  

তাই ভােরি জাে বানীর রদমকই যাে, যাত্রা সিষ করে রকময়ল-এ, এেং সেখান সেমক 

ইংলমণ্ড রিরে। 
  

তা োঁর নাে হমি োলগঙ্গাযর রতলক (রেঃ রতলক) এেং েইময়র নাে ‘ওরায়ন’ (Orion)। 
  

সতাোমদর রেমেকানন্দ 
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পুনঃ—সজকেীর (Jacobi) সলখাও একখানা আমি—েম্ভেতঃ একই যারায় ও একই 

রেদ্ধান্ত েহ অনূরদত। 
  

পুনঃ—আিা করর োকোর োড়ী ও হলঘরটট েম্বমন্ধ তুরে রেে েূলামরর অরভেত 

চ্ছজমজ্ঞে করমে, তা োঁর েমঙ্গ এেং অনোনেমদর েমঙ্গ পরােি ব করা না হমল রতরন খুে 

অেন্তুষ্ট হমেন। 
  

—রে 

  

গত রামত্র রেে েূলার অযোপক িয়েনমক তার কমররিমলন, আজ ৯ অগষ্ট েকামল 

উত্তর এমেমি—আোমক ‘স্বাগত’ জারনময়; ১০ সেমেম্বর আরে রকময়ল-এ িয়েমনর 

োড়ীমত উেে। তাহমল তুরে আোর েমঙ্গ সকাোয় সদখা করমে? রকময়ল-এ? রেে 

েূলার েুইজরলণ্ড সেমক ইংলমণ্ড যামিন। আরে সেরভয়ারমদর েমঙ্গ রকময়ল যাচ্ছি। 

আরে ১০ সেমেম্বর সেখামন সপৌৌঁিে। 
  

পুনঃ—েক্তৃতার রেষময় এখনও রকিু রস্থর করররন। আোর পড়াশুমনা করার েেয় 

এমকোমর সনই। সেমলে সোোইটট (Salem Society) খুে েম্ভেতঃ একটট রহন্দ ু

েম্প্রদায়—সকান সখয়ালী দল নয়। 
  

—রে 

  

২৯৭* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

েুইজরলে্ি 

১২ অগষ্ট, ১৮৯৬ 

  

সিোস্পমদষু, 

আজ আমেররকা সেমক একখানা রচটে সপলাে, তা সতাোমক পাটেময় রদচ্ছি। তামদর 

আরে রলমখরি, আোর অরভিায় একমকন্দ্রীকরে—েতবোন কায বারমম্ভ সতা েমটই। 

আরে তামদর এ পরােি ব রদময়রি সয, অমনকগুরল কাগজ িাপাোর েদমল তারা 
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‘ব্রহ্মোরদমন’র েমঙ্গ আমেররকার সলখা কময়ক পাতা জমুড় শুরু করুক এেং রকিু 

চা োঁদা তুমল আমেররকার খরচটা পুরষময় রনক। জারন না, তারা রক করমে। 
  

আগােী েপ্তামহ আেরা এখান সেমক জাে বানীর উমদ্দমিে রওনা হে। আেরা েীোন্ত 

পার হময় জাে বানীমত পা রদমত না রদমত রেে েূলার ইংলমণ্ড চমল যামেন। কোমেন ও 

রেমেে সেরভয়ার এেং আরে সতাোমক রকময়ল-এ আিা করে। 
  

আরে এখন পয বন্ত রকিু রলরখওরন, পরড়ওরন। েস্তুতঃ আরে রনিক রেশ্রাে রনচ্ছি। 

ভােনার কারে সনই, তুরে িীঘ্রই িেন্ধটট িস্তুত পামে। আরে েে সেমক একখানা রচটে 

সপময় জানলাে সয, অপর স্বােীটট১০৬ রওনা হোর জনে ধতরী। আরে রনচ্ছশ্চত সয, 

সতােরা সয যরমনর সলাক চাও, রতরন সেই যরমনর উপযুক্ত হমেন। আোমদর েমযে 

কময়কজমনর েংসৃ্কমত রেমিষ অরযকার আমি, রতরন তামদর অনেতে … এেং 

শুনলাে তা োঁর ইংমরজী সেি দুরস্ত হময়মি। আমেররকা সেমক োরদানন্দ েম্বমন্ধ 

অমনকগুরল খেমরর কাগমজর অংি সপময়রি—তা সেমক জানলাে সয, রতরন সেখামন 

খুে োিলে অজবন কমরমিন। োনুমষর েমযে যা রকিু আমি, তা িুটটময় সতালার পমক্ষ 

আমেররকা একটট েুন্দর রিক্ষামকন্দ্র। ওখানকার হাওয়া রক েহানুভূরতমত পূে ব! 

গুিউইন এেং োরদানমন্দর কাি সেমক আরে রচটে সপময়রি। 
  

রচরন্তন ভালোো ও আিীে বাদেহ 

রেমেকানন্দ 

  

২৯৮* 

  

[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

লুোর্ন 

২৩ অগষ্ট, ১৮৯৬ 

  

সেহািীে বাদভাজমনষু, 

আজ ভারত সেমক সলখা অমভদানমন্দর একখানা রচটে সপলাে, খুে েম্ভেতঃ রতরন ১১ 

অগষ্ট B. I. S. N-এর ‘S. S. Mombassa’সত রওনা হময়মিন। এর পূমে ব রতরন সকান 

জাহাজ পানরন, তা না হমল আরও আমগ রওনা হমত পারমতন। খুে েম্ভে রতরন 
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‘সোম্বাো’ জাহামজ স্থান সপময় যামেন। ‘সোম্বাো’ লণ্ডমন সপৌৌঁিমে ১৫ সেমেম্বর 

নাগাদ। তুরে সজমনি সয, আোর িয়েমনর কামি যাোর রদন—রেে েূলার পররেরতবত 

কমর ১৯ সেমেম্বর কমরমিন। অমভদানন্দমক অভেে বনা করার জনে আরে লণ্ডমন 

োকমত পারে না। রতরন সকান গরে সপাষাক িাড়াই আেমিন; েমন হমি সে েেময় 

ইংলমণ্ড োণ্ডা পমড় যামে এেং তা োঁর অন্ততঃ কময়কটট অন্তে বাে ও একটট ওভারমকাট 

দরকার হমে। এ েে েোপার আোর সচময় তুরে অমনক ভাল জান। েুতরাং দয়া কমর 

এই ‘সোম্বাো’র রদমক একটু নজর সরমখা। আরে তার কাি সেমক আর একটট রচটে 

আিা কররি। 
  

েস্তুতঃ আরে রেশ্রী-রকে েরদবমত ভুগরি। আিা করর রাজার রনকট হমত েরহমনর টাকা 

ইমতােমযেই সতাোর চ্ছজম্মায় এমেমি। এমে োকমল আরে তামক সয টাকা রদময়রিলাে 

সিরত চাই না। তুরে তার েেটাই ওমক রদমত পার। 
  

গুিউইন ও োরদানমন্দর কাি সেমক আরে কময়কখানা রচটে সপময়রি। তারা ভাল 

আমি। রেমেে েুমলর কাি সেমকও একখানা রচটে সপময়রি; রতরন সকে্রব্রমজ সয 

েরেরতটট গেন কমরমিন, আরে ও তুরে িাক োযেমে তার েভে হইরন েমল রতরন সক্ষাভ 

িকাি কমরমিন। আোর সেি েমন আমি সয, আরে তা োঁমক রলমখরিলাে, সতাোর ও 

আোর পমক্ষ তার েভেপদ গ্রহে করমত েম্মত হওয়া েম্ভে নয়। আরে এখন পয বন্ত 

একটট লাইনও রলমখ উেমত পারররন। এেন রক পড়োর জনেও একেুহতূ ব েেয় পাইরন, 

পাহামড়র উপতেকায় চড়াই উতরাই করমত করমত েেটা েেয় কাটমি। কময়করদমনর 

েমযেই আোর আোমদর যাত্রা আরম্ভ হমে। েরহন ও িমক্সর েমঙ্গ এর পর যখন সদখা 

হমে, দয়া কমর তামদর আোর ভালোো জারনও। 
  

আোমদর েকল েনু্ধমক ভালোো। 
  

সতাোর রচরন্তন 

রেমেকানন্দ 

  

২৯৯* 

  

লুোর্ন 

২৩ অগষ্ট, ১৮৯৬ 
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রিয় রেমেে েুল, 

আপনার সিষ রচটেখারন আজ সপময়রি; ইমতােমযে আপনার সিররত ৫ পাউমণ্ডর 

ররেদ সপময় োকমেন। আপরন েভে হওয়ার কো, রক রলমখমিন, তা েুঝমত পারলাে 

না; তমে সকান েরেরতর তারলকায় আোর নাে যুক্ত করা রেষময় আোর আপরত্ত নাই। 

স্টারিবর রনমজর এ রেষময় রক েতােত, তা রকন্তু আরে জারন না। আরে এখন 

েুইজরলমণ্ড ঘুমর সেড়াচ্ছি। এখান সেমক জাে বানীমত যাে, তারপর ইংলমণ্ড এেং 

পমরর িীমত ভারমত যাে। োরদানন্দ ও গুিউইন আমেররকা যুক্তরামষ্ট্র িচারকায ব 

েুন্দররূমপ করমি শুমন খুে খুিী হলাে। আোর রনমজর কো এই সয, আরে সকান 

কামজর িরতদামন ঐ ৫০০ পাউমণ্ডর ওপর সকান দােী রারখ না। আোর সোয হয়, 

আরে যমেষ্ট সখমটরি। এখন আরে অেের সনে। আরে ভারত সেমক আর একজন 

সলাক সচময় পাটেময়রি; রতরন আগােী োমে আোর েমঙ্গ সযাগ সদমেন। আরে কাজ 

আরম্ভ কমর রদময়রি, এখন অমনে এটামক চালাক। সদখমতই সতা পামিন, কাজটা 

চারলময় সদোর জনে রকিুরদন টাকাকরড় ও রেষয়-েম্পরত্তর েংস্পমি ব আোমক আেমত 

হময়মি। আোর রস্থর রেশ্বাে সয, আোর যতটুকু করোর সতা সিষ হময়মি; এখন 

আোর আর সেদান্ত ো জগমতর অনে সকান দি বন এেন রক ঐ কাজটার ওপরও সকান 

টান সনই। আরে চমল যাোর জনে ধতরী হচ্ছি—পৃরেেীর এই নরককুমণ্ড আর রিমর 

আেরি না। এেন রক, এই কামজর আযোচ্ছত্মক িময়াজনীয়তার রদকটার ওপরও 

আোর অরুরচ হময় আেমি। ো িীঘ্রই আোমক তার কামি সটমন রনন! আর সযন 

কখনও রিমর আেমত না হয়। 
  

এই েে কাজ করা, উপকার ইতোরদ শুযু রচত্তশুচ্ছদ্ধর োযনা োত্র। তা আোর যমেষ্ট 

হময় সগমি। জগৎ রচরকাল অনন্তকাল যমর জগৎই োকমে। আেরা সয সযেন সে 

সতেন ভামেই জগৎটা সদরখ। সক কাজ কমর, আর কার কাজ? জগৎ েমল রকিু 

সনই—এ েেই সতা স্বয়ং ভগোন্। ভ্রমে আেরা এমক জগৎ েরল। এখামন আরে সনই, 

তুরে সনই, আপরন সনই—আমিন শুযু রতরন, আমিন িভু—‘একমেোরিতীয়ে্’। 
  

েুতরাং এখন সেমক টাকাকরড় েম্বমন্ধ আরে আর রকিুই জারন না। এ আপনামদর 

টাকা, আপনারা ইিােত খরচ করমেন। 
  

শুভানুযোয়ী 
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েদািভুপদারশ্রত 

রেমেকানন্দ 

  

পুনশ্চ—িাক্তার সজনমের কামজ আোর পূে ব েহানুভূরত আমি, আরে তা োঁমক তা 

জারনময়রি। গুিউইন ও োরদানন্দ যরদ আমেররকায় কামজর িোর করমত পামর সতা 

ভগেৎকৃপায় তারা তাই করমত োকুক। স্টারিব, আোর ো অনে কারও কামি সতা আর 

তারা রনমজমদর ো োঁযা সদয়রন! গ্রীনএকামরর সিাগ্রামে একটা ভয়ানক ভুল হময়মি—

ওমত িাপা হময়মি, স্টারিব কৃপা কমর অনুেরত সদওয়ায় োরদানন্দ সেখামন রময়মি। 

স্টারিব ো অপর সকহ—একজন েন্নোেীমক অনুেরত সদোর সক? স্টারিব এটা সহমে 

উরড়ময় রদময়মি এেং এজনে দুঃখও কমরমি। … এমত স্টারিবমক অপোরনত করা 

হময়মি; আর এটা যরদ ভারমত সপৌৌঁিাত, তমে আোর কামজর পমক্ষ োঙ্ঘারতক হত। 

ভাগেক্রমে আরে রেজ্ঞাপনগুমলা টুকমরা টুকমরা কমর রিোঁমড় নদবোয় সিমল রদময়রি। 

… আরে জগমতর সকান েন্নোেী ো িভুর চালক নই। সয কাজটা তা োঁমদর ভাল লামগ, 

সেইমট তা োঁরা কমরন এেং আরে যরদ তা োঁমদর োহাযে করমত পারর—েে্, এইোত্র তা োঁমদর 

েমঙ্গ আোর েম্বন্ধ। আরে পাররোররক েন্ধনরূপ সলাহার সিকল সভমঙরি—আর 

যে বেমঙ্ঘর সোনার সিকল পরমত চাই না। আরে েুক্ত, েে বদা েুক্ত োকে। আোর ইিা 

েকমলই েুক্ত হময় যাক—োতামের েত েুক্ত। যরদ রনউ ইয়কব, সোষ্টন অেো 

যুক্তরামষ্ট্রর অনে সকান স্থান সেদামন্তর আচায ব চায়, তসে তামদর উরচত এই আচায বমদর 

োদমর গ্রহে করা, তা োঁমদর োেস্থান ও ভরেমপাষমের েমন্দােস্ত কমর সদওয়া। আর 

আোর কো—আরে সতা অেের গ্রহে কররি েলমলই চমল। জগৎ-রঙ্গেমি আোর 

সযটুকু অরভনয় করোর রিল, তা আরে সিষ কমররি। ইরত 

  

আপনামদর 

—রে 

  

৩০০ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

Lake Lucerne, েুইজরলে্ি 

২৩ অগষ্ট, ১৮৯৬ 
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কলোেেমরষু, 

অদে রােদয়ালোেুর এক পত্র পাইলাে। তাহামত রতরন রলরখমতমিন সয, দরক্ষমেশ্বমরর 

েমহাৎেমে অমনক সেিো যাইয়া োমক এেং সেজনে অমনক ভদ্রমলামকর তোয় 

যাইোর ইিা কে হইমতমি। পুনশ্চ—তা োঁহার েমত পুরুষরদমগর একরদন এেং 

সেময়মদর আর একরদন হওয়া উরচত। তরিষময় আোর রেচার এইঃ 

  

আলমোড়ার কামি সকান েুরেযােত জায়গা আপনার জানা আমি রক, সযখামন 

োগোরগচা েহ আোমদর েে িরতটষ্ঠত হমত পামর? েমঙ্গ োগান িভৃরত অেিেই োকা 

চাই। একটা সগাটা সিাট পাহাড় হমলই টেক আোর েমনােত হয়। 
  

১। সেিোরা যরদ দরক্ষমেশ্বমরর েহাতীমে ব যাইমত না পায় সতা সকাোয় যাইমে? পাপীমদর 

জনে িভুর রেমিষ িকাি, পুেেোমনর জনে তত নমহ। 
  

২। সেময়পুরুষ-সভদামভদ, জারতমভদ, যনমভদ, রেদোমভদ ইতোরদ নরক-িাররূপ 

েহুমভদ েংোমরর েমযেই োকুক। পরেত্র তীে বস্থমল ঐরূপ সভদ যরদ হয়, তাহা হইমল 

তীে ব আর নরমক সভদ রক? 

  

৩। আোমদর েহা জগন্নােপুরী—যোয় পাপী-অপাপী, োযু-অোযু, আোলেৃদ্ধেরনতা 

নরনারী েকমলর অরযকার। েৎেমরর েমযে একরদন অন্ততঃ েহস্র েহস্র নরনারী 

পাপেুচ্ছদ্ধ ও সভদেুচ্ছদ্ধর হস্ত হইমত রনস্তার পাইয়া হররনাে কমর ও সিামন, ইহাই পরে 

েঙ্গল। 
  

৪। যরদ তীে বস্থমলও সলামকর পাপেৃরত্ত একরদমনর জনে েঙ্কুরচত না হয়, তাহা 

সতাোমদর সদাষ, তাহামদর নমহ। এেন েহা যে বমস্রাত সতাল সয, সয জীে তাহার রনকট 

আেমে, সে-ই সভমে যাক। 
  

৫। যাহারা োকুরঘমর রগয়াও ঐ সেিো, ঐ নীচ জারত, ঐ গরীে, ঐ সিাটমলাক ভামে, 

তাহামদর (অে বাৎ যাহামদর সতােরা ভদ্রমলাক েল) েংখো যতই কে হয়, ততই েঙ্গল। 

যাহারা ভমক্তর জারত ো সযারন ো েেেোয় সদমখ, তাহারা আোমদর োকুরমক রক 

েুচ্ছঝমে? িভুর কামি িাে বনা করর সয, িত িত সেিো আেুক তার পাময় োো সনায়ামত, 

েরং একজনও ভদ্রমলাক না আমে নাই আেুক। সেিো আেুক, োতাল আেুক, সচার 
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িাকাত েকমল আেুক তা োঁর অোররত িার। ‘It is easier for a camel to pass through 

the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. ’১০৭ এ 

েকল রনষ্েুর রাক্ষেীভাে েমনও স্থান রদমে না। 
  

৬। তমে কতকটা োোচ্ছজক োেযানতা চাই—সেটা রক িকামর কররমত হইমে? 

জনকতক সলাক (েৃদ্ধ হইমলই ভাল হয়) িরড়দামরর কায ব ঐ রদমনর জনে লইমেন। 

তা োঁহারা েমহাৎেেস্থমল ঘুররয়া ঘুররয়া সেড়াইমেন, সকান পুরুষ ো স্ত্রীমক কদাচার ো 

কুকো ইতোরদমত রনযুক্ত সদরখমল তাহারদগমক উদোন হইমত তৎক্ষোৎ োরহর কররয়া 

রদমেন। রকন্তু যতক্ষে তাহারা ভালোনুমষর েত েেেহার কমর, ততক্ষে তারা ভক্ত ও 

পূজে—সেময়ই হউক ো পুরুষই হউক, গৃহস্থ হউক ো অেতী হউক। 
  

আরে এক্ষমে েুইজরলমণ্ড ভ্রেে কররমতরি—িীঘ্র জাে বানীমত যাইে অযোপক 

িয়েমনর েরহত সদখা কররমত। তো হইমত ইংলমণ্ড িতোগেন ২৩।২৪ সেমেম্বর 

নাগাত এেং আগােী িীমত সদমি িতোেতবন। 
  

আোর ভালোো জারনমে ও েকলমক জানাইমে। ইরত 

  

  
  

রেমেকানন্দ 

  

৩০১* 

  

েুইজরলে্ি 

২৬ অগষ্ট, ১৮৯৬ 

  

রিয় নাঞ্জণু্ড রাও, 

এইোত্র আপনার রচটে সপলাে। আরে ঘুমর সেড়াচ্ছি। আল্পে্ পে বমত খুে চড়াই কররি 

আর তুষারিোহ পার হচ্ছি। এখন যাচ্ছি জাে বানীমত। অযোপক িয়েন রকময়মল তা োঁর 

েমঙ্গ সদখা করমত আোয় রনেন্ত্রে কমরমিন। সেখান সেমক ইংলমণ্ড রিরে। েম্ভেতঃ 

এই িীমত ভারমত রিরে। 
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েলামটর পররকল্পনা েম্বমন্ধ আোর আপরত্ত এই সয, ওটট েড্ড রঙচমঙ, চটকদার 

(tawdry); আর তামত অনােিেক এক গাদা েূরত বর েোমেি করা হময়মি। নক্্ো 

হওয়া চাই োদারেময, ভােমদোতক অেচ েংরক্ষপ্ত (condensed)। 
  

আরে োনমন্দ জানাচ্ছি সয, কাজ েুন্দর চলমি। … যা সহাক, একটা পরােি ব রদচ্ছি—

ভারমত েঙ্ঘেদ্ধভামে আেরা যত কাজ করর, তার েে একটা সদামষ পণ্ড হময় যায়। 

আেরা এখনও কামজর যারা টেক টেক রিরখরন। কাজমক টেক টেক কাজ েমলই যরমত 

হমে—এর সভতর েনু্ধমত্বর অেো চকু্ষলজ্জার স্থান সনই। যার ওপর ভার োকমে, সে 

েে টাকাকরড়র অরত পররোর রহমেে রাখমে; এেন রক যরদ কাউমক পরেুহমূতব না 

সখময় েরমত হয়, তেুও ‘িামকর করড় োমি’ সদমে না। এমকই েমল ধেষরয়ক েততা। 

তারপর চাই—অদেে উৎোহ। যখন যা কর, তখনকার েত তাই হমে ভগেৎ-সেো। 

এই পচ্ছত্রকাটট১০৮ এখনকার েত আপনার আরাযে সদেতা সহাক, তাহমলই েিল 

হমেন। 
  

যখন এই পচ্ছত্রকাটট দা োঁড় কররময় রদমত পারমেন, তখন তারেল, সতলুগু, কানাড়া িভৃরত 

সদিীয় ভাষায় টেক ঐ ভামের কাগজ সের করুন। োন্দ্রাজীরা খুে েৎ, উৎোহী 

ইতোরদ; তমে আোর েমন হয়, িঙ্কমরর জন্মভূরে তোমগর ভাে হাররময় সিমলমি। নানা 

োযা রেপমদর োমঝ আোর সিমলরা ঝা োঁরপময় পড়মে, েংোর তোগ করমে; তমেই সতা 

রভরত্ত িক্ত হমে! 
  

েীমরর েত কাজ কমর চলুন; (েলামটর) নক্ো-টক্োর রচন্তা এখন োক, সঘাড়া হমল 

লাগামের জনে আটকামে না। আেরে কাজ কমর যান—আরে আপনামদর েমঙ্গ েমঙ্গ 

রময়রি আর আোর িরীর চমল সগমলও আোর িচ্ছক্ত আপনামদর েমঙ্গ কাজ করমে। 

জীেন সতা আমে যায়—যন, োন, ইচ্ছন্দ্রয়মভাগ েেই দুরদমনর জনে। কু্ষদ্র েংোরী 

কীমটর েত েরার সচময় কে বমক্ষমত্র েতে িচার কমর েরা ভাল—সের ভাল। চলুন—

এরগময় চলুন। আোর ভালোো ও আিীে বাদ গ্রহে করুন। ইরত 

  

আপনামদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩০২* 
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[রেঃ স্টারিবমক রলরখত] 
  

Kiel 

১০ সেমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

… অেমিমষ অযোপক িয়েসনর েমঙ্গ আোর োক্ষাৎ হময়মি। … অযোপমকর েমঙ্গ 

দ্রষ্টেে স্থানগুরল সদমখ ও সেদান্ত আমলাচনা কমর কালমকর রদনটা খুে চেৎকার কাটান 

সগমি। 
  

আোর েমত রতরন সযন একজন ‘যুযেোন (warring) অনিতোদী’। অপর রকিুর েমঙ্গ 

রতরন আপে করমত নারাজ। ‘ঈশ্বর’ িমব্দ রতরন আোঁতমক উমেন। ক্ষেতায় কুলামল 

রতরন এ- েে রকিুই রাখমতন না। সতাোর োরেক পচ্ছত্রকার পররকল্পনায় রতরন খুে 

আনচ্ছন্দত এেং এ- েে রেষময় লণ্ডমন সতাোর েমঙ্গ আমলাচলা করমত চান; িীঘ্রই 

রতরন সেখামন যামিন। 
  

৩০৩* 

  

[রেে হোররময়ট সহলমক রলরখত] 
  

উইম্বল্্িন, ইংলে্ি 

১৭ সেমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় ভরগনী, 

েুইজরলণ্ড সেমক রিমর এমে এইোত্র সতাোর অরত েমনাজ্ঞ খেরটট সপলাে। ‘Old 

Maids Home’ (আইেুড়ীমদর আশ্রে)-এ লভে আরাে েম্বমন্ধ তুরে সয অেমিমষ েত 

পররেতবন কমরি, তামত আরে অতেন্ত খুিী হময়রি। তুরে এখন টেক পে যমরি, 

িতকরা রনরানব্বই জন োনুমষর পমক্ষ রেোহই জীেমনর েমে বাত্তে লক্ষে। আর সয 

েুহমূত ব এই রচরন্তন েতেটট োনুষ রিমখ সনমে এেং সেমন চলমত িস্তুত হমে সয, 

পরস্পমরর সদাষত্রুটট েহে করা অেিে কতবেে এেং জীেমন আপে কমর চলাই রীরত, 

তখনই তারা েেমচময় েুমখর জীেন যাপন করমত পারমে। 
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সেমহর হোররময়ট, তুরে টেক সজমনা ‘েে বাঙ্গেুন্দর জীেন’—একটা স্বরেমরাযী কো; 

েুতরাং েংোমরর সকান রকিু আোমদর উচ্চতে আদমি বর কািাকারি নয়—এটা 

সদখোর জনে আোমদর েে বদাই িস্তুত োকমত হমে, এেং এটা সজমন েে চ্ছজরনমষর 

যোেম্ভে েিেেহার করমত হমে। 
  

েতবোন অেস্থায় আোমদর একখারন পুস্তক সেমক খারনকটা উদ্যতৃ করাই আোর 

পমক্ষ েে সচময় ভাল েমল েমন হমিঃ 

  

‘স্বােীমক ইহজীেমন েেস্ত কােেলামভ েহায়তা কমর তুরে েে বদা তা োঁহার ঐকারন্তক 

সিমের অরযকাররেী হও; অতঃপর সপৌত্র সপৌত্রী িভৃরতর েুখদি বমনর পমর যখন 

জীেন-নাটে সিষ হময় আেমে, তখন সয েচ্ছচ্চদানন্দ-োগমরর জলস্পমি ব েে বিকার 

রেমভদ দূর হময় যায় এেং আেরা এক হময় যাই, সেই েচ্ছচ্চদানন্দ-লামভ সযন সতােরা 

পরস্পমরর েহায় হও।’১০৯ 

  

আরে সতাোমক যতটুকু জারন, তামত েমন হয়, সতাোর েমযে এেন িভূত ও েুেংযত 

িচ্ছক্ত রময়মি, যা ক্ষো ও েহনিীলতায় পূে ব। েুতরাং আরে রনচ্ছশ্চত ভরেষেিােী করমত 

পারর সয, সতাোর দাম্পতে-জীেন খুে েুমখর হমে। 
  

সতাোমক ও সতাোর ভােী েরমক আোর অনন্ত আিীে বাদ। ভগোন্ সযন তামক েে বদা 

এ-কো স্মরে কররময় সদন সয, সতাোর েত পরেত্র, েুচররত্রা, েুচ্ছদ্ধেতী, সেহেয়ী ও 

েুন্দরী েহযরে বেী লাভ কমর সে কৃতাে ব হময়মি। 
  

আরে এত িীঘ্র আটলারণ্টক পারড় সদোর ভরো রারখ না, যরদও সতাোর রেময়মত 

উপরস্থত োকমত আোর খুেই োয। 
  

তুরে োরাজীেন উোর েত পরেত্র ও রনেলুষ হও, আর সতাোর স্বােীর জীেন সযন 

উোগতিাে রিমের েতই হয়। ইরত 

  

সতাোর সেমহর ভাই 

রেমেকানন্দ 

  

৩০৪* 
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[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

Airlie Lodge 

Wimbledon, England 

১৭ সেমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

সেমহর ভরগনী, 

েুইজরলমণ্ড দ-ুোে পাহাড় চমড়, পয বটন কমর ও রহেোহ সদমখ আজ লণ্ডমন এমে 

সপৌৌঁমিরি। এমত আোর একটা উপকার হময়মি—কময়ক পাউণ্ড অিময়াজনীয় সেদ 

োষ্পীয় অেস্থায় রিমর রগময়মি। তোরপ তামতও সকান রনরাপত্তা সনই, কারে এ জমন্মর 

ে্েূল সদহটটর সখয়াল হময়মি েনমক অরতক্রে কমর অনমন্ত িোররত হমে। এ ভামে 

চলমত োকমল আোমক অরচমরই েেস্ত েেচ্ছক্তগত েত্তা হারামত হমে—এই রক্তোংমের 

সদমহ সেমকও—অন্ততঃ োইমরর জগৎটার কামি। 
  

হোররময়মটর রচটেমত সয শুভ েংোদটট এমেমি, তামত যা আনন্দ হল—তা ভাষায় 

িকাি করা অেম্ভে। আজ তামক রচটে রদলাে। দুঃখ এই সয, তার রেোমহর েেয় সযমত 

পাররি না, তমে েে বারযক শুমভিা ও আিীে বাদ রনময় আরে ‘েূক্ষ্ম সদমহ’ উপরস্থত 

োকে। ভাল কো, আোর আনন্দ পূে বাঙ্গ করার জনে আরে সতাোর এেং অপর 

ভরগনীমদর রনকট হমতও অনুরূপ েংোদ আিা কররি। এোর সেমহর সেরী, আরে 

জীেমন সয এক েহৎ রিক্ষা লাভ কমররি, তার কো সতাোমক েলে। সেটা হল এইঃ 

‘সতাোর আদি ব যত উচ্চ হমে, তুরে তত দুঃখী’, কারে ‘আদি ব’ েমল েস্তুটটমত সপৌৌঁিান 

এ েংোমর েম্ভে নয়—অেো এ জীেমনও নয়। সয এ জগমত পররপূে বতার আকাঙ্ক্ষা 

কমর, সে উন্মাদ ধে নয়, কারে তা হোর সযা সনই। 
  

েেীে জগমত তুরে রক কমর অনমন্তর েন্ধান পামে? েুতরাং আরে সতাোমক েলরি— 

হোররময়ট সেি েুমখর ও িারন্তর জীেন লাভ করমে, কারে কল্পনারেলাে ও 

ভােিেেতার েিেতী হময় চলার েত সোকা সে সোমটই নয়। সযটুকু ভাোমেগ োকমল 

জীেন েযুর হয় এেং সযটুকু োযারে েুচ্ছদ্ধ ও সকােলতা োকমল জীেমনর অেিেম্ভােী 

কাটেনেগুরল নরে হময় যায়—সেটুকু তার আমি। হোররময়ট েোক্রকণ্ডরলরও ঐ গুেটট 

আরও সেিী পররোমেই আমি। একজন সেরা গৃরহেী হোর েত সেময় সে, শুযু এ 

জগৎটা আহাম্মকমদর িারা এতই পররপূে ব সয, খুে কে সলাক রক্তোংমের সদহমক 
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অরতক্রে কমর আরও গভীমর িমেি করমত পামর। সতাোর ও ইোমেল-এর েম্বমন্ধ 

েলমত রগময় আরে সতাোমক েতে কোটট েলে এেং আোর ‘ভাষা সোজা—স্পষ্ট’। 
  

সেরী, তুরে হমল একটট সতজী আরেী সঘাড়ার েত—েহীয়েী ও দীরপ্তেয়ী। সতাোমক 

রােী রহমেমে চেৎকার োনামে—সদমহ ও সেজামজ। তুরে একজন সতজস্বী, েীর, 

দুঃোহেী, রনভীক স্বােীর পামি উজ্জ্বল দীরপ্তমত সিাভা পামে; রকন্তু সেমহর ভরগনী, 

গৃরহেী রহমেমে তুরে হমে এমকোমরই রনকৃষ্ট। তুরে আোমদর ধদনচ্ছন্দন জগমতর 

স্বিন্দচারী, োংোররক, পররশ্রেী অেচ রেমলোলা স্বােী সেচারামদর জীেন অরতষ্ঠ 

কমর সিলমে। ভরগনী, েমন সরমখা, যরদও এ-কো েরতে সয োস্তে জীেন উপনোমের 

সচময় সেিী সরাোিকর, রকন্তু সে-রকে ঘমট ক্বরচৎ কখনও। তাই সতাোর িরত আোর 

উপমদি, যতরদন না সতাোর আদি বমক োস্তে ভূরেমত নারেময় আনমত পারি, ততরদন 

সতাোর রেময় করা টেক হমে না। যরদ কর, তমে তা সতাোমদর উভময়র অিারন্ত সিমক 

আনমে। কময়ক োমের েমযেই তুরে একজন োযারে ভালোনুষ োচ্ছজবত রুরচ যুো 

পুরুমষর িরত সতাোর শ্রদ্ধা হাররময় সিলমে, তখন সতাোর কামি জীেন নীরে েমল 

সোয হমে। ভরগনী ইোমেল-এর সেজাজটাও সতাোরই েতন, শুযু রকণ্ডারগামটবনটট 

তামক সেি রকিুটা ধযয ব ও েহনিীলতার রিক্ষা রদময়মি। েম্ভেতঃ সে ভাল গৃরহেীই 

হমত পারমে। 
  

জগমত দ-ুরকমের সলাক আমি। একরকে হল—েরলষ্ঠ, িারন্তরিয়, িকৃরতর কামি 

নরতস্বীকার কমর, সেিী কল্পনার যার যামর না, রকন্তু েৎ েহৃদয় েযুরস্বভাে ইতোরদ। 

তামদরই জনে এই পৃরেেী; তারাই েুখী হমত জমন্মমি। আোর অনে রকমের সলাক 

আমি, যামদর োয়ুগুরল উমত্তজনািেে, যারা ভয়ানক রকে কল্পনারিয়, তীব্র 

অনুভূরতেম্পন্ন এেং েে বদা এই েুহমূত ব উোঁচুমত উেমি এেং পমরর েুহমূত ব তরলময় 

যামি। তামদর েরামত েুখ সনই। িেে সশ্রেীর সলামকরা োঝাোচ্ছঝ একটা েুমখর েুমর 

সভমে যায়। সিমষামক্তরা আনন্দ ও সেদনার েমযে িুমটািুটট কমর। রকন্তু এরাই হল 

িরতভার উপাদান। ‘িরতভা এক রকমের পাগলারে’—আযুরনক এই েতোমদর েমযে 

অন্ততঃ রকিু েতে রনরহত আমি। 
  

এখন এই সশ্রেীর সলামকরা যরদ েড় হমত চায়, তমে তামদর তা চররতাে ব করোর জনে 

লড়াই করমত হমে—লড়াই-এর জমনেই, আর োইমর সেররময় এমে। তামদর সকান দায় 

োকমে না—রেোহ নয়, েন্তান নয়, সেই এক রচন্তা িাড়া আর সকান অনােিেক 
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আেচ্ছক্ত নয়; সেই আদমি বর জনেই জীেনযারে এেং সেই আদমি বর জনেই েৃতুেেরে। 

আরে এই সশ্রেীর োনুষ। আোর একোত্র ভাোদি ব হল ‘সেদান্ত’, এেং আরে ‘লড়াই-

এর জনে িস্তুত’। তুরে ও ইোমেল এই যাতুমত গড়া; রকন্তু আরে সতাোমদর েলরি, 

যরদও কোটা রূঢ়, সতােরা সতাোমদর জীেমনর েৃোই অপচয় করি। হয় একটা 

আদি বমক যর, োইমর ঝা োঁরপময় পড় এেং তার জনে জীেন উৎেগ ব কর; রকম্বা অমল্প 

েন্তুষ্ট োক ও োস্তেোদী হও; আদি বমক খামটা কমর রেময় কর ও েুমখর জীেন যাপন 

কর। হয় ‘সভাগ’ নয় ‘সযাগ’—হয় এই জীেনটামক উপমভাগ কর, অেো েেরকিু 

সিমড়িুমড় রদময় সযাগী হও; দুটট একেমঙ্গ লাভ করার োযে কারও সনই। এইমেলা না 

হমল সকানকামলই হমে না, ঝটপট একটামক সেমি নাও। কোয় েমল, ‘সয খুে 

োিরেচার কমর, তার েরামত রকিুই সজামট না’। তাই আন্তররকভামে, খা োঁটটভামে 

আেরে েংকল্প রনময় ‘লড়াই-এর জনে িস্তুত হও’; দি বন ো রেজ্ঞান, যে ব ো োরহতে—

সয-সকান একটটমক অেলম্বন কর এেং অেরিষ্ট জীেমন সেইটটই সতাোর উপােে 

সদেতা সহাক। হয় েুখী হও, নয়মতা েহৎ হও। সতাোর ও ইোমেমলর িরত আোর 

এতটুকু েহানুভূরত সনই; সতােরা না এটায়, না ওটায়। সতােরাও হোররময়মটর েত টেক 

পেটট সেমি রনময় েুখী হও, রকম্বা েহীয়েী হও—এই আরে সদখমত চাই। পান সভাজন 

েজ্জা ও যত োমজ োোচ্ছজক চালচলমনর সিমলোনুষীর জনে একটা জীেন সদওয়া 

চমল না—রেমিষতঃ সেরী, সতাোর। অদ্ভুত েচ্ছস্তে ও কে বকুিলতামক তুরে েরমচ 

পড়মত রদময় নষ্ট কমর সিলি, যার সকান অজহুাত সনই। েড় হোর উচ্চািা সতাোমক 

রাখমত হমে। আরে জারন, আোর এই রূঢ় েন্তেেগুমলা তুরে টেকভামে সনমে, কারে 

তুরে জান, আরে সতাোমদর সয ‘সোন’ েমল িারক—তার সচময়ও সেিীই আরে 

সতাোমদর েমন করর। আোর অমনকরদন সেমকই এই কোটট সতাোমক েলার ইিা 

রিল, এেং অরভজ্ঞতা জেমি, তাই েলার আমেমগ েমল সিললাে। হোররময়মটর 

আনন্দেংোদ আোমক এ-কো েলমত িমরারচত কমরমি। আরে শুনমত সপমল খুেই 

আনচ্ছন্দত হে সয, তুরেও রেময় কমরি এেং েংোমর যতটা েুখী হওয়া যায় ততটা েুখী 

হময়ি, অেো এ-কো শুনমত চাই সয তুরে েড় েড় কাজ করি। 
  

জাে বানীমত অযোপক িয়েমনর কামি রগময় সেি আনন্দ সপময়রি। তুরে রনশ্চয়ই এই 

সশ্রষ্ঠ জাে বান দাি বরনমকর নাে শুমনি। রতরন ও আরে একেমঙ্গ ইংলণ্ড ভ্রেে কমররি 

ও আজ উভময় এখামন আোর এক েনু্ধর োমে সদখা করমত এমেরি—আোর ইংলণ্ড 

োমের অেরিষ্ট রদনগুরল তা োঁর কামিই কাটাে। িয়েন েংসৃ্কত েলমত খুে ভালোমেন 
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এেং পাশ্চাতে সদমি েংসৃ্কত পচ্ছণ্ডতমদর েমযে একোত্র রতরনই েংসৃ্কত ভাষায় কো 

েলমত পামরন। রতরন সেটা অভোে করমত চান েমল আোর েমঙ্গ েংসৃ্কত িাড়া অনে 

সকান ভাষায় কো েমলন না। 
  

আরে এখামন েনু্ধমদর েমযে এমে জমুটরি, কময়ক েপ্তাহ এখামন কাজ করে এেং 

তারপর িীতকামল ভারতেমষ ব রিমর যাে। 
  

েতত সতাোর সেহিীল ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ৩০৫-৩১৪ 

৩০৫* 

  

[রেঃ গুিউইনমক রলরখত] 
  

C/o Miss Muller 

Airlie Lodge, Ridgeway 

Gardens 

উইম্বল্্িন, ইংলে্ি 

২২ সেমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

েোক্সেূলামরর রলরখত শ্রীরােকৃষ্ণ-েম্বন্ধীয় সয িেন্ধটট পাটেময়রিলাে, তা তুরে পাওরন 

েমলই েমন হমি। রতরন ঐ িেমন্ধ আোর নাে উমেখ না করায় তুরে দুঃরখত হময়া 

না; কারে আোর েমঙ্গ পররচয় হোর ি-োে আমগ রতরন ঐ িেন্ধটট রলমখমিন। তা 

িাড়া েূল রেষময় যরদ রতরন টেক োমকন, তমে কার নাে করমলন ো না করমলন, এ 

রনময় সক োো ঘাোয়! 
  

জাে বানীমত িমিের িয়েমনর েমঙ্গ আোর রকিুরদন খুে েুন্দর সকমটমি। তারপর 

দুজমন লণ্ডমন আরে। ইমতােমযেই আোমদর দুজমনর েমযে খুে সেৌহাদবে জমন্মমি। 

আরে িীঘ্রই সতাোমক তা োঁর েম্বমন্ধ একটট িেন্ধ পাোচ্ছি। দয়া কমর এইটুকু শুযু েমন 

সরমখা—আোর িেমন্ধর িারমম্ভ পুরামনা েমঙর ‘রিয় েহািয়’ সযন িাপা না হয়। 

রাজমযামগর েইখারন রক সতাোর সদখা হময়মি? আগােী েৎেমরর জনে সতাোয় 

একটট নক্্ো পাোে। রারিয়ার জামরর সলখা একটট ভ্রেে-রেষয়ক পুস্তমকর উপর 

‘সিলী রনউমজ’ সয িেন্ধ সেররময়রিল, তা সতাোয় পাোলাে। সয পোরাগ্রামি রতরন 

ভারতেষ বমক ‘যে বভূরে ও জ্ঞানভূরে’ েমলমিন, সেটা সতাোর কাগমজ উদ্যতৃ করা 

উরচত; তারপর ওটট ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরমর’ পাটেময় রদও। 
  

জ্ঞানমযামগর েক্তৃতাগুরল তুরে অনায়ামে িাপমত পার, আর িাক্তার নাঞ্জণু্ড রাও 

েহজ েক্তৃতাগুরল ‘িেুদ্য ভারমত’ িাপমত পামরন। তমে ওগুমলা খুে ভাল কমর 
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সদমখ রনময় িাপামে। আোর রেশ্বাে, পমর আরে আরও সেিী রলখোর েেয় পাে। 

উৎোহ রনময় কামজ সলমগ যাও। েকমল আোর ভালোো জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—সয অংিটা িাপমত হমে, তা দাগ রদময় রদময়রি—োকীটা অেিে পচ্ছত্রকার পমক্ষ 

উপযুক্ত নয়। 
  

যমেষ্ট িেন্ধ রদময় কাগজখারনমক েড় করমত পারমে—এেন ভরো যরদ না োমক, 

তমে এখনই ওটামক োরেক পচ্ছত্রকায় রূপান্তররত করা আোর ভাল েমন হমি না। এ 

পয বন্ত সতা পচ্ছত্রকার আকার ও িেন্ধগুরল আিানুরূপ নয়। এখনও অমনক রেিাল 

সক্ষত্র পমড় আমি, সযখামন আেরা িমেিও করররন; যো—তুলেীদাে, কেীর, নানক 

ও দরক্ষে ভারতীয় োযুমদর জীেন ও োেী। অোেযামন ও যা তা ভামে না রলমখ েটেক 

ও পাচ্ছণ্ডতেপূে বভামে এ-েে সলখা উরচত। িকৃতপমক্ষ এই পচ্ছত্রকার আদি ব সেদান্ত-

িচার সতা হমেই, তা িাড়া এটট ভারতীয় গমেষো ও পাচ্ছণ্ডমতের েুখপত্র হমে—অেিে 

ঐ গমেষোরদ হমে যে ব েম্বমন্ধ। সতাোর উরচত করলকাতা ও সোমম্বর সশ্রষ্ঠ সলখকমদর 

েংস্পমি ব আো ও তা োঁমদর কাি সেমক েযমত্ন ররচত িেন্ধ েংগ্রহ করা। পূে ব উদেমে 

কামজ লাগ। ইরত 

  

রে 

  

৩০৬* 

  

১৪, সগ্রমকাট গামিবন্্ে্ 

ওময়স্টরেনস্টার, লণ্ডন 

১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

আরে িায় রতন েপ্তাহ হল েুইজরলণ্ড সেমক রিমররি; রকন্তু সতাোমক এ পয বন্ত 

রেস্তাররত পত্র রলখমত পারররন। আরে গত mail (িামক)-এ রকময়ল-রনোেী পল িয়েন 

েম্বমন্ধ একটট িেন্ধ পাটেময়রি। স্টারিবর কাগজ সের করোর েতলে এখনও কামজ 
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পররেত হয়রন। তুরে সদখমতই পাি, আরে সেণ্ট জমজবে্্ সরামির োো সিমড় 

এমেরি। আোমদর একটট েক্তৃতা সদোর হল হময়মি। ৩৯, রভমটাররয়া ষ্ট্রীট, C/o E. 

T. Sturdy—এই টেকানায় এক েৎের পয বন্ত পত্রারদ এমল আোর কামি সপৌৌঁিমে। 

সগ্রমকাট গামিবমন সয ঘরগুরল আমি, তা আোর ও অপর স্বােীর (েন্নোেীর) োকোর 

উমদ্দমিে োত্র রতন োে ভাড়া সনওয়া হময়মি। লণ্ডমনর কাজ রদন রদন সেমড় চমলমি। 

যতই রদন যামি, ততই ক্লামে সেিী কমর সলাক েোগে হমি। সশ্রাতৃ-েংখো সয ঐ 

হামর ক্রেিঃ োড়মত োকমে, তামত আোর সকান েমন্দহ সনই। আর ইংমরজ জারত 

েড়ই দৃঢ়িকৃরত ও রনষ্ঠাোন্। অেিে আরে চমল সগমল যতটা গা োঁেরন হময়মি, তার 

অরযকাংিই পমড় যামে। রকন্তু তারপর হয়মতা সকান অিতোরিত ঘটনা ঘটমে, হয়মতা 

সকান দৃঢ়মচতা েেচ্ছক্ত এমে এই কাময বর ভার গ্রহে করমে—িভুই জামনন, রকমে ভাল 

হমে। 
  

আমেররকায় সেদান্ত ও সযাগ রিক্ষা সদোর জনে রেি জন িচারমকর স্থান হমত পামর; 

রকন্তু সকাো সেমকই ো িচারক পাওয়া যামে, আর তামদর আনোর জনে টাকাই ো 

সকাোয়? যরদ কময়কজন দৃঢ়মচতা খা োঁটট সলাক পাওয়া যায়, তমে দি েৎেমরর েমযে 

যুক্তরামষ্ট্রর অময বক জয় কমর সিলা সযমত পামর। সকাোয় এরূপ সলাক? আেরা েোই 

সয আহম্মমকর দল—স্বাে বপর, কাপুরুষ; েুমখ স্বমদিমিমের কতকগুরল োমজ েুরল 

আওরাই, আর ‘আেরা খুে যারে বক’ এই অরভোমন িুমল আরি! োন্দ্রাজীরা 

অমপক্ষাকৃত চটপমট ও একরনষ্ঠ; রকন্তু হতভাগাগুমলা েকমলই রেোরহত! রেোহ, 

রেোহ, রেোহ! পাষমণ্ডরা সযন ঐ একটট কমে বচ্ছন্দ্রয় রনময়ই জমন্মমি! … এ আরে েড় 

িক্ত কো েললাে; রকন্তু েৎে, আরে চাই এেন সলাক—যামদর সপিীেেূহ সলৌমহর 

নোয় দৃঢ় ও োয়ু ইস্পাত রনরে বত, আর তার েমযে োকমে এেন একটট েন, যা েমজ্রর 

উপাদামন গটেত। েীয ব, েনুষেত্ব—ক্ষাত্রেীয ব, েহ্হ্মমতজ! আোমদর েুন্দর েুন্দর 

সিমলগুরল—যামদর উপর েে আিা করা যায়, তামদর েে গুে, েে িচ্ছক্ত আমি—

সকেল যরদ এই রকে লাখ লাখ সিমলমক রেোহ নামে করেত পশুমত্বর যূপকামষ্ঠ হতো 

না করা হত! সহ িমভা, আোর কাতর ক্রন্দমন কে বপাত কর। োন্দ্রাজ তখনই জাগমে, 

যখন তার হৃদময়র সিারেতস্বরূপ অন্ততঃ একিত রিরক্ষত যুেক েংোর সেমক 

এমকোমর স্বতন্ত্র হময় সকাের ো োঁযমে এেং সদমি েমতের জনে যুদ্ধ করমত িস্তুত হমে। 

ভারমতর োইমর এক ঘা রদমত পারমল সেই এক ঘা ভারমতর রভতমরর লক্ষ আঘামতর 

তুলে হয়। যা সহাক, যরদ িভুর ইিা হয় তমেই হমে। 
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আরে সতাোমদর সয টাকা রদমত িরতশ্রুত হময়রিলাে, রেে েূলার সেই টাকা সদমেন 

েমলরিমলন। আরে তা োঁমক সতাোর নূতন িস্তামের রেষয় েমলরি, রতরন তা সভমে 

সদমখমিন। ইমতােমযে আোর রেমেচনায় তা োঁমক রকিু কাজ সদওয়া ভাল। রতরন 

‘ব্রহ্মোরদন্্’ ও ‘িেুদ্ধ ভারমত’র এমজণ্ট হমত স্বীকৃত হময়মিন। তুরে তা োঁমক ঐ েম্বমন্ধ 

রলমখা সযন। তা োঁর টেকানা—Airlie Lodge, Ridgeway Gardens, Wimbledon, 

England. গত কময়ক েপ্তাহ তা োঁরই োড়ীমত রিলাে। রকন্তু আরে লণ্ডমন না োকমল 

লণ্ডমনর কাজ চলমত পামর না; েুতরাং োো েদমলরি। রেে েূলার এমত একটু কু্ষণ্ণ 

হময়মিন, আরেও দুঃরখত। রকন্তু রক করে! এোঁর পুরা নাে—রেে সহনররময়টা েূলার। 

েোক্সেূলার রদন রদন আরও সেিী কমর েনু্ধভাোপন্ন হমিন। িীঘ্রই আোমক 

অক্সমিামিব দুটট েক্তৃতা রদমত হমে। 
  

েহীিূমর তারেল রলরপমত েেগ্র ১০৮ উপরনষদ্্-েেরেত একখারন গ্রন্থ িকারিত 

হময়রিল। অযোপক িয়েমনর পুস্তকাগামর সেটট সদখলাে। ও েইময়র রক সকান 

সদেনাগরী েংস্করে আমি? যরদ োমক সতা আোয় একখারন পাোমে। যরদ না োমক 

সতা তারেল েংস্করেটটই পাোমে এেং একখানা কাগমজ তারেল অক্ষরগুরল (েংযুক্ত 

অক্ষরেহ) পামি পামি নাগরীমত রলমখ পাোমে—যামত আরে তারেল অক্ষর রিমখ 

রনমত পারর। 
  

সেরদন আোর েমঙ্গ েতেনােন েহািময়র োক্ষাৎ হল লণ্ডমন। রতরন আোমক তা োঁর 

সেদামন্তর উপর একটট েক্তৃতা এেং তা োঁর েৃতা েহযরে বেীকৃত একখারন উপনোে 

উপহার রদমলন। রতরন েলমলন, োন্দ্রামজর িযান এোংমলা ইচ্ছণ্ডয়ান পত্র ‘োন্দ্রাজ 

সেমল’ রাজমযাগ-পুস্তকখারনর একটট অনুকূল েোমলাচনা সেররময়মি। আরও 

শুনলাে, আমেররকার িযান িারীরতেরেৎ উক্ত পুস্তমক িকারিত আোর েত ও 

যারোেেূহ পাে কমর েুগ্ধ হময়মিন। এই েেময় আোর ইংলমণ্ড কতকগুরল েেচ্ছক্ত 

আোর েতগুরল রনময় উপহাে কমরমিন। ভাল কো! আোর আমলাচনা অরত রনভীক, 

আর এগুরলর সেিীরভাগই সলামকর রনকট রচরকাল অে বহীন সেমক যামে। রকন্তু ওমত 

এেন েে রেষময়র আভাে সদওয়া হময়মি, িারীরতেরেদ্্রা আরও আমগই গ্রহে 

করমল ভাল করমতন। যা সহাক, সযটুকু িল হময়মি, তামতই আরে েন্তুষ্ট। আোর ভাে 

এই—সলামক আোর রেরুমদ্ধ েলুক, তামত ক্ষরত সনই, রকন্তু রকিু েলুক। 
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অেিে ইংলমণ্ডর েোমলাচকগে ভদ্র, আমেররকার েোমলাচকমদর েত োমজ েসক 

না। তারপর ইংলমণ্ডর সয-েে রেিনরী ওমদমি সদখমত পাও, তামদর েমযে িায় 

েকমলই dissenters (িরতটষ্ঠত চামচবর রেমরাযী)। … এখানকার ভদ্রমলাকগমের েমযে 

যা োঁরা যারে বক, তা োঁরা েকমলই ‘চাচব অে ইংলমণ্ড’র। ইংলমণ্ড ঐ রেমরাযীমদর অরত অল্পই 

িরতপরত্ত, আর তামদর রিক্ষাও সনই। তুরে আোমক েমযে েমযে যামদর রেষময় োেযান 

কমর দাও, তামদর কো আরে এখামন শুনমতই পাই না। তারা এখামন অজ্ঞাত ও 

অপরররচত এেং তারা এখামন োমজ েকমত োহেও পায় না। আিা করর, রােকৃষ্ণ 

নাইিু এতরদমন োন্দ্রামজ সপৌৌঁমিমিন এেং সতাোমদর েে বাঙ্গীে কুিল। 
  

সহ েীরহৃদয় োলকগে, অযেেোয় কর। আোমদর কায ব েমেোত্র আরম্ভ হময়মি। 

কখনও রনরাি হময়া না, কখনও েমলা না, ‘আর না, যমেষ্ট হময়মি।’ আরে একটু েেয় 

সপমলই ‘িেুদ্ধ ভারমত’র জনে কময়কটট গল্প রলখে। অমভদানন্দ োরিৎ োননীয় 

েুব্রহ্মেে আয়ার দয়া কমর সয েোচার পাটেময়মিন, সেজন্য তা োঁমক আোর হৃদময়র 

কৃতজ্ঞতা জানামে। 
  

সতাোর রচরমিোেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—পাশ্চাতে সদমি যখনই সকউ আমে এেং রেরভন্ন জারতমদর সদমখ, তখনই তার 

সচাখ খুমল যায়। সকেল অনে বক েমক নয়, পরন্তু ভারমত আোমদর রক আমি আর রক 

সনই, তা তামদর স্পষ্ট সদরখময় রদময়—এভামেই আরে দৃঢ়মচতা কে বেীরমদর সযাগাড় 

কমর োরক। আোর ইিা হয়, অন্ততঃ দি লক্ষ রহন্দ ুেেগ্র জগমত ভ্রেে করুক। ইরত 

  

রে 

  

পুনঃ—সতাোর ও ‘িেুদ্ধ ভারমত’র জনে সলাহার ব্লক েমেত নক্্ো পাোে। ইরত 

  

রে 

  

৩০৭* 

  

C/o Miss Muller 
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উইম্বল্্িন, ইংলে্ি 

৭ অমটাের, ১৮৯৬ 

  

রিয় সজা, 

আোর সেই লণ্ডমন! আর ক্লােগুরলও যোরীরত শুরু হময়মি। েংস্কারেমিই আোর 

েন চারররদমক সেই সচনা েুখখারন খুোঁমজ রিররিল, সয েুমখ কখনও রনরুৎোমহর সরখা 

পড়ত না, যা কখনও পররেরতবত হত না আর যা রিল েে বদা েহায়ক, আনন্দেয় ও 

িচ্ছক্তিদ। আজ কময়ক েহস্র োইমলর েেেযান েমেও সেই েুখখারনই আোর সচামখর 

োেমন সভমে উেল; অতীচ্ছন্দ্রয় রামজে দূরত্ব আোর রক? যাক্, তুরে সতা সতাোর 

রেশ্রাে ও িারন্তপূে ব ঘমর রিমর সগি—আর আোর ভামগে আমি রনতেেয বোন কমে বর 

তাণ্ডে! তেু সতাোর শুমভিা েে বদাই আোর েমঙ্গ রিরমি—নয় রক? 

  

সকান রনজবন পে বতগুহায় রগময় চুপ কমর োকাই হমি আোর স্বাভারেক িেেতা; রকন্তু 

সপিন সেমক রনয়রত আোমক োেমন সেমল রদমি, আর আরে এরগময় চমলরি! 

অদৃমষ্টর গরত সক সরায করমে? 

  

যীশুখ্রীষ্ট তা োঁর Sermon on the Mount (ধিমলাপমদি)-এ এরূপ সকান উচ্ছক্ত সকন 

কমরনরন—‘যারা েদা আনন্দেয় ও েদা আিাোদী তারাই যন্য, কারে স্বগ বরাজেলাভ 

সতা তামদর হময়ই আমি?’ আোর রেশ্বাে রতরন রনশ্চয়ই ঐরূপ েমলরিমলন, রকন্তু তা 

রলরপেদ্ধ হয়রন; রতরন রেিাল রেমশ্বর অনন্ত দুঃখ অন্তমর েহন কমর েমলরিমলন, োযুর 

হৃদয় রিশুর েত। তা োঁর েহস্র োেীর েমযে হয়মতা একটট োেী রলরপেদ্ধ হময়মি, অে বাৎ 

েমন কমর রাখা হময়মি। 
  

েতবোমন িল োদাে িভৃরতই আোর িযান আহার; এেং ওমতই সযন আরে ভাল 

আরি। যরদ কখনও সেই ‘উোঁচু সদমি’র পুরাতন রচরকৎেকটটর েমঙ্গ সতাোর সদখা হয়, 

তমে সেই রহেেটট তা োঁমক েমলা। আোর চরে ব অমনকটা কমে সগমি; তমে সযরদন 

েক্তৃতা োমক, সেরদন রকিু সপট ভরা খাোর সখমত হয়। হরলস্টার সকেন আমি? তার 

সচময় েযুর িকৃরতর োলক আরে সদরখরন। তার োরাটট জীেন েে বিকার েঙ্গমল পূে ব 

সহাক! 
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সতাোর েনু্ধ সকালা নারক জরেুষ্ট্রীয় দি বন েম্বমন্ধ েক্তৃতা রদমিন? অদৃষ্ট রনশ্চয়ই 

তা োঁর খুে অনুকূল নয়। সতাোমদর রেে—এেং আোমদর—এর খের রক? … আর 

আোমদর রেে (নাে ভুমল সগরি!) সকেন? শুনলাে, েম্প্ররত আযজাহাজ সোঝাই 

রহন্দ,ু সেৌদ্ধ, েুেলোন এেং অনোনে আরও কত রক েম্প্রদাময়র সলাক আমেররকায় 

উপরস্থত হময়মি; আর একদল সলাক রগময় ভারতেমষ ব জমুটমি, যারা েহাত্মা খুোঁমজ 

সেড়ায়, যে বিচার কমর ইতোরদ। চেৎকার! ভারতেষ ব ও আমেররকা—এই দুটট সদিই 

সযন যে বরেষয়ক উৎোহ-উদ্দীপনার লীলাভূরে েমল েমন হয়। রকন্তু সজা, োেযান, এই 

রেযেীমদর পাপ অরত ভীষে! আজ পমে োদাে-এর েরহত োক্ষাৎ হল। রতরন আর 

আজকাল আোর েক্তৃতায় আমেন না। সেটা তা োঁর পমক্ষ ভালই; অতেরযক দাি বরনক 

রচন্তা ভাল নয়। 
  

সেই েরহলাটটর কো রক সতাোর েমন আমি—রযরন আোর িমতেক েক্তৃতার সিমষ 

এেন েেয় এমে উপরস্থত হমতন, যখন রকিুই শুনমত সপমতন না, রকন্তু েক্তৃতা সিষ 

হোর েমঙ্গ েমঙ্গ এেনভামে আোমক যমর রাখমতন এেং েকামতন সয, কু্ষযার জ্বালায় 

আোর পাকস্থলীমত ওয়াটারলুর েহােের উপরস্থত হত? রতরন এমেরিমলন, অপর 

েকমলও আেমি এেং আরও আেমে। এ েেই আনমন্দর রেষয়। আোমদর েনু্ধমদর 

েমযে িায় েকমলই এমেরিমলন এেং গলে্্ওয়ারদব পররোমরর রেোরহতা কনোমদরও 

একজন এমেরিমলন। রেমেে গলে্ওয়ারদব আজ আেমত পামরনরন, কারে যমেষ্ট 

আমগ খের পানরন। এখন আেরা একটট ‘হল’—সেি েড় ‘হল’ সপময়রি; তামত দ-ুি ো 

তার সচময়ও সেিী সলামকর স্থান হমত পামর। একটা েড় সকাে আমি, সেখামন লাইমব্ররী 

েোন যামে। েম্প্ররত আোমক োহাযে করোর জনে ভারতেষ ব সেমক আর একজন 

এমেমিন। 
  

েুইজরলণ্ড এেং জাে বানী দুটট জায়গায়ই আোর খুে ভাল সলমগরিল। অযোপক 

িয়েন খুে েদয় েেেহার কমররিমলন। আেরা উভময়ই লণ্ডমন এমে খুে আনন্দ 

কমররি। অযোপক েোক্সেূলারও সেি েনু্ধভাোপন্ন। সোমটর উপর ইংলমণ্ডর কাজ 

সেি পাকা হমি, এেং খোতনাো পচ্ছণ্ডতগমের আনুকূলে সদমখ েমন হয় সয, 

আোমদর কাজ শ্রদ্ধাও অজবন কমরমি। েম্ভেতঃ এই িীমত কময়কজন ইংমরজ েনু্ধ 

েহ আরে ভারতেমষ ব যাে। আোর রনমজর েম্বমন্ধ আজ এই পয বন্ত। 
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সেই ধনটষ্ঠক পররোরটটর েংোদ রক? েে সেি চেৎকার ভামেই চলমি েমল আোর 

রস্থর রেশ্বাে। এতরদমন িমক্সর েংোদ তুরে সপময় োকমে। যমেষ্ট অে ব উপাজবন করমত 

শুরু না করমল সে েোমেলমক রেময় করমত পামর না, এ-কো তামক যাত্রার আমগর 

রদমন েমল সিমল আরে হয়মতা তামক খুে েন-েরা কমর রদময়রি। েোমেল রক এখন 

সতাোর ওখামন আমি? তামক আোর সেহ জারনও; আোমক সতাোর েতবোন 

টেকানাও রদও। ো সকেন আমিন? েোচ্ছঙ্কন্সেন্স েরােমরর েত টেক সেই খা োঁটট 

অেূলে সোনাটটই আমি রনশ্চয়! এলোটবা সোয হয় টেক তার রনয়েেত গান-োজনা, 

ভাষারিক্ষা, হারেোট্টা রনময় আমি এেং খুে কমর আমগর েত আমপল খামি? 

  

রাত অমনক হময় যামি; েুতরাং সজা, আজমকর েত রেদায় (রনউ ইয়মকবও রক 

আদেকায়দা টেক টেক পালন করা দরকার?)। িভু রনরন্তর সতাোর কলোে করুন। 

… আোর রচরমেহ ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—সেরভয়ার-দম্পরত সতাোমক তা োঁমদর শুমভিা জানামিন। তা োঁমদর ঘর (ফ্লোট) 

সেমকই এই রচটে রলখরি। ইরত 

  

রে 

  

৩০৮* 

  

[রেে ওয়ামল্ডামক রলরখত] 
  

উইম্বল্্িন, ইংলে্ি 

৮ অমটাের, ১৮৯৬ 

  

রিয় ওয়ামল্ডা, 

… েুইজরলমণ্ড আরে সেি রেশ্রাে লাভ কমররি এেং অযোপক পল িয়েমনর েমঙ্গ 

আোর রেমিষ েনু্ধত্ব হময়মি। োস্তরেক, অনোনে স্থামনর সচময় ইওমরামপ আোর কাজ 

সেিী েমন্তাষজনক হমি এেং ভারতেমষ ব এর একটা খুে িরতবরন উেমি। লণ্ডমনর 
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ক্লাে আোর আরম্ভ হময়মি—আজ তার িেে েক্তৃতা। এখন আোর রনমজর একটা 

‘হল’ হময়মি—তামত দুইিত ো তমতারযক সলাক যমর। … তুরে অেিে জান, ইংমরজরা 

একটা চ্ছজরনষ সকেন কােমড় যমর োকমত পামর, এেং েকল জারতর েমযে তারা 

পরস্পমরর িরত েেমচময় কে ঈষ বাপরায়ে—এই কারমেই তারা জগমতর উপর িভুত্ব 

কমরমি। দােেুলভ সখািােুরদর ভাে একদে না সরমখ রকভামে আজ্ঞানুেতী হওয়া 

যায়—অপররেীে স্বাযীনতার েমঙ্গ সকেন কমর কমোর রনয়ে সেমন চলা যায়—এ 

রহেে তারা েুমঝমি। 
  

অযোপক েোক্সেূলার এখন আোর েনু্ধ। আরে লণ্ডমন িাপোরা হময় সগরি। র—

নােক যুেকটট েম্বমন্ধ আরে খুে কেই জারন। সে োঙালী এেং অল্পস্বল্প েংসৃ্কত 

পড়ামত পারমে। তুরে আোর দৃঢ় যারো সতা জান—কােকািন সয জয় করমত 

পামররন, তামক আরে রেশ্বােই করর না। তুরে তামক তেেূলক (theoretical) রেষয় 

সিখামত রদময় সদখমত পার; রকন্তু সে সযন রাজমযাগ সিখামত না যায়—যারা রীরতেত 

রিক্ষা না কমরমি, তামদর ওটা রনময় সখলা করা েহা রেপজ্জনক। োরদানমন্দর েম্বমন্ধ 

সকান ভয় সনই—েতবোন ভারমতর েে বমশ্রষ্ঠ সযাগী তার উপর আিীে বােী েষ বে 

কমরমিন। তুরে রিক্ষা রদমত আরম্ভ কর না সকন? … এই র—োলকটটর সচময় সতাোর 

হাজার গুে সেিী দি বমনর জ্ঞান আমি। ক্লামের সনাটটে োর কর এেং রনয়রেতভামে 

যে বরেষয়ক আমলাচনা কর ও েক্তৃতা রদমত োক। এক-ি রহন্দ,ু এেন রক, আোর 

একজন গুরুভাই আমেররকায় খুে োিলে লাভ কমরমি শুনমল সয আনন্দ হয়, 

সতাোমদর েমযে একজন ওমত হাত রদময়ি সদখমল আরে তার েহস্রগুে আনন্দলাভ 

করে। ‘োনুষ দুরনয়া জয় করমত চায়; রকন্তু রনজ েন্তানমদর কামি পরাজয় ইিা 

কমর।’ জ্বালাও, জ্বালাও—চারররদমক জ্ঞানারি জ্বালাও। 
  

আোর আন্তররক ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩০৯* 

  

[রেমেে েুলমক রলরখত] 
  

উইম্বল্্িন, ইংলে্ি 
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৮ অমটাের, ১৮৯৬ 

  

রিয়—, 

জাে বানীমত অযোপক িয়েমনর েমঙ্গ আোর োক্ষাৎ হময়রিল। রকময়ল-এ (Kiel) তা োঁর 

অরতরে হময়রিলাে। দ-ুজমন একেমঙ্গ লণ্ডমন এমেরি এেং এখামনও কময়কোর 

সদখাশুনা হময়মি, খুে আনন্দলাভ কমররি। … যে ব ও েোজ-েম্বন্ধীয় রেরভন্ন কামজর 

িরত যরদও আোর েমূ্পে ব েহানুভূরত আমি, তেু সদখমত পাচ্ছি সয, িমতেমকর 

কামজর রেমিষ রেমিষ রেভাগ োকা খুে দরকার। আোমদর রেমিষ কাজ—

সেদান্তিচার। অনোনে কামজ োহাযেও এই এক আদমি বর অনুকূল হওয়া চাই। আিা 

করর, আপরন এটা োরদানমন্দর েমন েদ্ধেূল কমর সদমেন। 
  

আপরন অযোপক েোক্সেূলামরর শ্রীরােকৃষ্ণ েম্বমন্ধ িেন্ধ পাে কমরমিন রক? … 

এখামন ইংলমণ্ড েেই সযন আোমদর অনুকূল হময় উমেমি। কাজ সয শুযু জনরিয় 

হমি তা নয়, পরন্তু তার েোদরও োড়মি। 
  

আপনামদর সেহাযীন 

রেমেকানন্দ 

  

৩১০* 

  

[‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর’ পচ্ছত্রকার জনে রলরখত]১১০ 

  

লণ্ডন 

২৮ অমটাের, ১৮৯৬ 

  

রচকামগা েহামেলার অঙ্গস্বরূপ যে বেহােভার স্বীয় রেরাট কল্পনা োিলেেচ্ছণ্ডত করার 

জনে রেঃ রে. েরন িাঃ েোমরাজমক েহকারী রনযুক্ত করায় দক্ষতে েেচ্ছক্তর হমস্তই 

কায বভার অরপ বত হময়রিল; আর িাঃ েোমরামজর সনতৃমত্ব ঐ েহােভাগুরলর অনেতে 

যে বেহােভা রকরূপ রেরিষ্ট স্থান লাভ কমররিল, তা আজ ইরতহামের রেষয়। 
  

িাঃ েোমরামজর অদ্ভুত োহে, অক্লান্ত পররশ্রে, অরেচল েহনিীলতা ও ঐকারন্তক 

ভদ্রতাই এই েহােভামক অপূে ব োিমলে েচ্ছণ্ডত কমররিল। 
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রেস্ময়কর রচকামগা েহােভামক অেলম্বন কমরই ভারত, ভারতোেী ও ভারতীয় রচন্তা 

জগৎেেমক্ষ আমগর সচময় অমনক উজ্জ্বলভামে িকটটত হময়মি এেং আোমদর 

জাতীয় যা রকিু কলোে হময়মি, তার জনে সেই েভার অনোনে েকমলর তুলনায় িাঃ 

েোমরামজর কামিই আেরা সেিী ঋেী। 
  

তা িাড়া, রতরন আোমদর কামি যমে বর পরেত্র নাে, োনেজারতর অনেতে সশ্রষ্ঠ 

আচাময বর নাে রনময় আেমিন এেং আোর রেশ্বাে—নোজামরমের েহাপুরুমষর 

িচাররত যমে বর েম্বমন্ধ তা োঁর েোখো অরতিয় উদার হমে এেং আোমদর েনমক উন্নত 

করমে। ঈিার িচ্ছক্তর সয পররচয় ইরন ভারতমক রদমত চান, তা পরেত-অেরহষু্ণ 

িভুভাোপন্ন ও অপমরর িরত ঘৃোপূে ব েমনােৃরত্তিেূত নয়। পরন্তু ভ্রাতৃরূমপ—ভারমত 

উন্নরতকােী রেরভন্ন দমলর েহকেী ভ্রাতৃেমগ বর অনেতেরূমপ গেে হোর আকাঙ্ক্ষা 

রনময় রতরন যামিন। েমে বাপরর আোমদর েমন রাখমত হমে সয, কৃতজ্ঞতা ও 

আরতমেয়তাই ভারতীয় জীেমনর অদ্ভুত ধেরিষ্টে; তাই আোর সদিোেীর কামি এই 

রেনীত অনুমরায—পৃরেেীর অপর রদক্ সেমক আগত এই রেমদিী ভদ্রমলামকর িরত 

তা োঁরা এেন আচরে করুন, সযন রতরন সদখমত পান সয, এই দুঃখ দাররদ্রে ও 

অযঃপতমনর সভতমরও আোমদর হৃদয় সেই অতীমতরই নোয় েনু্ধত্বপূে ব আমি, যখন 

ভারত আয বভূরে েমল পরররচত রিল এেং যখন তার ঐশ্বময বর কো জগমতর েে জামতর 

েুমখ েুমখ রিরত। 
  

৩১১* 

  

C/o E. T. Sturdy 

৩৯, রভমটাররয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন 

২৮ অমটাের, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

আরে সতাোর ‘ভচ্ছক্তমযাগ’ ও ‘েে বজনীন যে ব’ সপময়রি। আমেররকায় ‘ভচ্ছক্তমযামগ’র 

রনশ্চয়ই খুে কাটরত হমে। রকন্তু ইংলমণ্ড স্টারিবর েংস্করে আমগই সেররময় যাওয়ায় 

সতাোর রেক্রীর রাস্তা েন্ধ হময় সগমি েমল ভয় হয়। 
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আরে ‘ে্্রহ্মোরদন্’ ও ‘িেুদ্ধ ভারত’ েম্বমন্ধ সতাোয় পূমে বই েরেমিষ রলমখরি। ‘িেুদ্ধ 

ভারমত’র জনে একটট গল্প আরম্ভ কমররি; সিষ হমলই সতাোয় পাটেময় সদে। 
  

সকান্্ োমে ভারমত সপৌৌঁিে, তার এখনও টেক সনই। পমর এ েম্বমন্ধ রলখে। গতকাল 

এক েনু্ধভাোপন্ন েরেরতর েভায় নূতন স্বােী১১১ তা োঁর িেে েক্তৃতা রদমলন। সেি 

হময়রিল এেং আোর ভাল সলমগরিল। তা োঁর সভতর ভাল েক্তা হোর িচ্ছক্ত রময়মি—এ 

রেষময় আরে েুরনচ্ছশ্চত। 
  

‘ভচ্ছক্তমযাগ’টা ‘েে বজনীন যে ব’-এর েত সতেন েুন্দরভামে িাপান হয়রন। েলামট সোিব 

রদমল েইখারন সদখমত সেি সোটা হত; আর সক্রতামদর খুিী করোর জনে অক্ষরগুরল 

সোটা করা সযত। 
  

ভাল কো, আোর ‘কমে বামযাগ’খারন সয িকাি কররন, এটা একটা লজ্জার কো—

অেচ আোর পরােি ব না রনময় েইখারনর এক অযোয় সিমপ রনময় আোয় সেকায়দায় 

সিমলি। আরও সদখ, ভারমত সেিী কাটরতর জনে েইগুরল েস্তা হওয়া দরকার। ইিা 

করমল তুরে ‘রাজমযাগ’খারন িাপমত পার, আরে ইিা কমরই ওখানার করপরাইট 

রনইরন। যখনই ইিা হমে, তখনই ওর একটা েস্তা েংস্করে সের করমত পার রকন্তু 

আেরা রহন্দরুা এত রেমে-সততালা সয, আোমদর কাজ সিষ হমত না হমতই েুমযাগ 

চমল যায়, আর তামত আোমদর সলাকোনই হয়। িাপার কাজ ইতোরদমত সতাোমক 

চটপমট হমত হমে। সতাোর ‘ভচ্ছক্তমযাগ’ সেরুল েিরখামনক কো চালানর পমর। তুরে 

রক েলমত চাও সয, পাশ্চাতেোেীরা েহািলয় পয বন্ত ওটার জনে অমপক্ষা কমর 

োকমে? এই গরড়েরের িমল সতাোর ঐ েই-এর কাটরত আমেররকা ও ইংলমণ্ড রতন-

চতুে বাংি কমে সগমি। তাহমল সতা তুরে ‘কে বমযাগ’ িাপি না সদখরি; অেচ সতাোর 

ঘামড় রক ভূত সচমপরিল সয, তুরে একটা েক্তৃতা সিমপ েমে আি? ঐ হরমোহন 

একটা েূখ ব; েই-িাপান রেষময় সে সতাোমদর— োন্দ্রাজীমদর সচময়ও রেমল, আর তার 

িাপা এমকোমর েীভৎে। েইগুমলা ঐভামে িকাি করার োমন রক? দুঃমখর রেষয়, সে 

গরীে। আোর টাকা োকমল তামক রদতাে; রকন্তু ওভামে িাপান সতা সলাক েকান—এ 

রকে করা উরচত নয়। 
  

খুে েম্ভে রেঃ ও রেমেে সেরভয়ার আর রেে েূলার ও রেঃ গুিউইনমক েমঙ্গ রনময় 

আরে ভারমত রিরে। রেে েূলারমক সতা তুরে জানই; েম্ভেতঃ কোমেন ও রেমেে 
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সেরভয়ার অন্ততঃ রকিুরদন আলমোড়ায় োে করোর জনে যামিন; আর গুিউইন 

েন্নোেী হমে। সে অেিে আোর েমঙ্গই ভ্রেে করমে। আোমদর েে েই-এর জনে 

আেরা তার কামি ঋেী। আোর েক্তৃতাগুরল সে োমঙ্করতক িোলীমত রলমখ 

সরমখরিল, তাই সেমক েই হময়মি। রকিুোত্র িস্তুরত িাড়াই ে্ুহমূত বর সিরোয় এ-েকল 

েক্তৃতা সদওয়া হময়রিল। অপমররা সহামটমল োে করমত চমল যামে; রকন্তু গুিউইন 

আোর েমঙ্গ োকমে। সতাোর রক েমন হয়, সদমির সলামকরা এ রেষময় েড় সেিী 

আপরত্ত করমে? সে খা োঁটট রনরারেষািী। 
  

তুরে ইিা করমল আোর ‘জ্ঞানমযামগ’র েক্তৃতাগুরল িাপামত পার। তমে একটু ভাল 

কমর সদমখ রদও। ভাল কমর সদমখ িাপান উরচত। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—এখানকার েকমল ভালোো জানামি। িাক্তার েোমরাজ েম্বমন্ধ ও তা োঁমক রক 

ভামে অভেে বনা করা উরচত—এই রেষময় একটট সিাট সলখা আরে আজ 

‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরমর’ পাটেময়রি। তুরেও তামক স্বাগত জারনময় ‘ে্্রহ্মোরদমন’ দ-ুচারটট 

রেটষ্ট কো রলমখা। ইরত 

  

—রে 

  

৩১২* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

১৪, সগ্রমকাট গামিবন্্ে্্ 

ওময়ষ্টরেনষ্টার, লণ্ডন 

১ নমভম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় সেরী, 

‘সোনা, রূপা—এ েে রকিু আোর সনই; তমে যা আোর আমি, তা েুক্তহমস্ত সতাোয় 

রদচ্ছি’—সেটট এই জ্ঞান সয, স্বমে বর স্বে বত্ব, সরৌমপের সরৌপত্ব, পুরুমষর পুরুষত্ব, নারীর 
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নারীত্ব—এক কোয়, িমতেক েস্তুর যোে ব স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মমকই আেরা 

অনারদকাল সেমক েরহজবগমত উপলরি করমত সচষ্টা কররি; আর এই সচষ্টার িমল 

আোমদর েন সেমক এই েকল অদ্ভুত েৃটষ্ট সের হময় আেমি, যো—পুরুষ, নারী, 

রিশু, সদহ, েন, পৃরেেী, েূয ব, চন্দ্র, নক্ষত্র, জগৎ, ভালোো, ঘৃো, যন, েম্পরত্ত, আর 

ভূত, সিত, গন্ধে ব, রকন্নর, সদেতা, ঈশ্বর ইতোরদ। 
  

আেল কো—এই ব্রহ্ম আোমদর সভতমরই রময়মিন এেং আেরাই রতরন (সোঽহং), 

সেই িাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যোে ব ‘অহে্’, রযরন কখনই ইচ্ছন্দ্রয়গ্রাহে নন এেং যা োঁমক অনোনে 

চ্ছজরনমষর েত ইচ্ছন্দ্রয়মগাচর করার সচষ্টা—েেয় ও যীিচ্ছক্তর অপেেেহার োত্র। 
  

যখন জীোত্মা এ-কো েুঝমত পামর, তখনই সে এই জগৎ-কল্পনা সেমক রনেৃত্ত হয়, 

এেং ক্রেিই সেিী কমর রনমজর অন্তরাত্মার উপর িরতটষ্ঠত হমত োমক। এরই নাে 

ক্রেরেকাি—এমত সযেন িারীররেেতবন ক্রেিঃ কমে আেমত োমক, সতেনই 

অপররদমক েন উচ্চ সেমক উচ্চতর সোপামন উেমত োমক; োনুষই পৃরেেীর েমযে 

সশ্রষ্ঠ রেকাি। ‘েনুষে’ কোটট েংসৃ্কত ‘েন্’ যাতু সেমক রেদ্ধ—েুতরাং ওর অে ব 

েননিীল অে বাৎ রচন্তািীল িােী—সকেল ইচ্ছন্দ্রয় িারা রেষয়গ্রহেিীল িােী নয়। 

যে বতমে এই ক্রেরেকািমকই ‘তোগ’ েলা হময়মি। েোজ-গেন, রেোহ িোর িেতবন, 

েন্তামনর িরত ভালোো, েৎকায ব, েংযে এেং নীরত—এগুরল তোমগরই রেরভন্ন রূপ। 

িমতেক েোমজ জীেন েলমত েুঝায় ইিা তৃষ্ণা ো োেনােেূমহর েংযে। জগমত যত 

েোজ ও োোচ্ছজক িো সদখা যায়, সে-েে একটট েোপামররই রেরভন্ন যারা এেং 

স্তরোত্র; সেটট এই—ইিার ো করল্পত ‘আরে’র রেেজবন, এই সয রনমজর রভতর সেমক 

সযন োইমর লারিময় যাোর ভাে রময়মি, জ্ঞাতা (Subject)-সক সয সজ্ঞয় (Object)-রূমপ 

পররেত করোর একটা সচষ্টা রময়মি, সেটটরও রেেজবন। সিে এই আত্মেেপ বে ো 

ইিািচ্ছক্ত সরামযর েে বামপক্ষা েহজ এেং অনায়াে-োযে পে; ঘৃো তার রেপরীত। 
  

জনোযারেমক নানারূপ স্বগ ব, নরক ও আকামির ঊব বমলাক-রনোেী িােনকতবার গল্প 

ো কুেংস্কার িারা ভুরলময় এই একোত্র লক্ষে আত্মেেপ বমের পমে পররচারলত করা 

হময়মি। রকন্তু জ্ঞানীরা কুেংস্কামরর েিেতী না হময় োেনা-েজবমনর িারা জ্ঞাতোমরই 

এই পন্থার অনুেতবন কমরন। 
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অতএে সদখা যামি োস্তে (Objective) স্বগ ব ো ‘েুমখর েহস্র েসষ ব’র (millennium) 

অচ্ছস্তত্ব সকেল কল্পনামতই রময়মি; রকন্তু অযোত্ম-স্বগ ব আোমদর হৃদময় এখনই 

রেদেোন। কস্তুরীেৃগ (নারভস্থ) কস্তুরীর গমন্ধর কারে অনুেন্ধামনর জনে অমনক েৃো 

িুটািুটটর পর অেমিমষ আপন িরীমরই তার অচ্ছস্তত্ব জানমত পারমে। 
  

োস্তে জগৎ—েে বদাই ভালেমন্দর রেশ্রেরূমপ রেদেোন োকমে; আর েৃতুেরূপ িায়াও 

রচররদন এই পারে বে জীেমনর অনুেরে করমে; আর জীেন যতই দীঘ ব হমে, এই িায়াও 

ততই দীঘ ব হমে। েূয ব যখন টেক আোমদর োোর উপর োমক, সকেল তখনই আোমদর 

িায়া পমড় না—সতেরন যখন ঈশ্বর এেং শুভ ও অনোনে েেরকিুই আোমতই 

রময়মি—এই সোয হয়, তখন আর অেঙ্গল োমক না। োস্তেজগমত িমতেক রেলটটর 

েমঙ্গ পাটমকলটট সখমত হয়—িমতেক ভালটটর েমঙ্গ েন্দটটও িায়ার েত আমি। 

িমতেক উন্নরতর েমঙ্গ টেক েেপররোে অেনরতও েংযুক্ত হময় রময়মি। তার কারে 

এই সয, ভাল-েন্দ পৃেক্ েস্তু নয়, আেমল এক; পরস্পমরর েমযে িকারগত সকান 

িমভদ সনই, িমভদ সকেল পররোেগত। 
  

আোমদর জীেন রনভবর কমর অপর উচ্ছদ্ভদ িােী ো জীোেুর েৃতুের উপর। আর একটট 

ভুল আেরা িরতরনয়তই কমর োরক—তা এই সয, ভাল চ্ছজরনষটামক আেরা 

ক্রেেয বোন েমল েমন করর, রকন্তু েন্দ চ্ছজরনষটার পররোে রনরদবষ্ট েমল ভারে। তা 

সেমক আেরা এই রেদ্ধান্ত করর সয, িতেহ রকিু রকিু েমন্দর ক্ষয় হময় এেন এক েেয় 

আেমে, যখন সকেল ভালটটই অেরিষ্ট োকমে। রকন্তু এই অপরেদ্ধান্তটট একটট রেেো 

যুচ্ছক্তর উপর িরতটষ্ঠত। 
  

জগমত যরদ ভালটট সেমড়ই চমলমি, তাহমল েন্দটটও োড়মি। আোর স্বজাতীয় 

জনোযারমের োেনার সচময় আোর রনমজর োেনা অমনক সেমড় সগমি। তামদর 

সচময় আোর আনন্দ অমনক সেিী—রকন্তু আোর দুঃখও লক্ষগুে তীব্র হময় সগমি। 

সয িরীমরর োহামযে তুরে ভালর োোনেোত্র েংস্পি ব অনুভে করমত পারি, তাই 

আোর সতাোমক েমন্দর অরত োোনে অংিটুকু অনুভে করামি। একই োয়ুেণ্ডলী 

েুখদুঃখ দ-ুরকে অনুভূরতই েহন কমর এেং একই েন উভয়মক অনুভে কমর। 

জগমতর উন্নরত েলমত সযেন সেিী েুখমভাগ েুঝায়, সতেরন সেিী দুঃখমভাগও েুঝায়। 

এই সয জীেন-েৃতুে, ভাল-েন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞামনর েংরেশ্রে, এই-ই োয়া ো িকৃরত। 

অনন্তকাল যমর তুরে জগজ্জামলর সভতর েুমখর অমেষে কমর সেড়ামত পার—তামত 
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েুখ পামে অমনক, দুঃখও পামে অমনক। শুযু ভালটট পাে, েন্দটট পাে না—এ আিা 

োলেুলভ েূঢ়তা োত্র। 
  

দুটট পে সখালা রময়মি। একটট—(জগমতর উন্নরতর) েেস্ত আিাভরো তোগ কমর এ 

জগৎ সযেন চলমি সেভামেই এমক গ্রহে করা, অে বাৎ েমযে েমযে একটু আযটু েুমখর 

আিায় জগমতর েেস্ত দুঃখকষ্ট েহে কমর যাওয়া; অপরটট—েুখমক দুঃমখরই অপর 

েূরত ব জ্ঞামন এমকোমর তার অমেষে পররহার কমর েমতের অনুেন্ধান করা। যারা 

এভামে েমতের অনুেন্ধান করমত োহেী, তারা সেই েতেমক েদা রেদেোন এেং 

রনমজর সভতমরই অেরস্থত েমল সদখমত েেে ব হয়। তখনই আেরা এও েুঝমত পারর 

সয, সেই একই েতে রকভামে আোমদর রেদো ও অরেদোরূপ—এই দুই আমপরক্ষক 

জ্ঞামনর সভতর রদময় আত্মিকাি করমি। আেরা এও েুচ্ছঝ সয, সেই েতে আনন্দস্বরূপ 

এেং তা ভালেন্দ দুইরূমপ জগমত িকারিত; আর তার েমঙ্গ সেই যোে ব েত্তামকও 

জারন, যা জগমত জীেন ও েৃতুে উভয়রূমপই আত্মিকাি করমি। 
  

এইভামে আেরা অনুভে করে সয, জগমতর রেরভন্ন ঘটনা পরম্পরা একটট অরিতীয় 

েৎ-রচৎ-আনন্দ েত্তার দুই ো েহু ভামগ রেভক্ত িরতিায়া োত্র—সেটট আোর এেং 

অনোনে যােতীয় পদামে বর যোে ব স্বরূপ। সকেল তখনই োত্র েন্দ না কমরও ভাল করা 

েম্ভেপর; কারে, এইরূপ আত্মা জানমত সপমরমিন, ভালেন্দ—রক উপাদামন গটেত; 

েুতরাং ওটট তখন তার আয়ত্তাযীন। এই েুক্ত আত্মা তখন ভালেন্দ যা খুিী তাই রেকাি 

করমত পামরন; তমে আেরা জারন সয ইরন তখন সকেল ভালই কমরন। এর নাে 

‘জীেন্মুচ্ছক্ত’ অে বাৎ িরীর রময়মি, অেচ েুক্ত—এটটই সেদান্ত এেং অপর েেস্ত দি বমনর 

একোত্র লক্ষে। ইরত 

  

োনেেোজ ক্রোেময় চারটট েে ব িারা িারেত হয়—পুমরারহত (ব্রাহ্মে), ধেরনক 

(ক্ষচ্ছত্রয়), েেেোয়ী (ধেিে) এেং েজরু (িূদ্র)। িমতেকটটর িােনকামল রামষ্ট্র (State) 

সদাষগুে উভয়ই েতবোন। পুমরারহত-িােমন েংিজাত রভরত্তমত সঘার েংকীে বতা 

রাজত্ব কমর—তা োঁমদর ও তা োঁমদর েংিযরগমের অরযকার রক্ষার জনে চারররদমক সেড়া 

সদওয়া োমক—তা োঁরা িাড়া রেদো রিখোর অরযকার কারও সনই, রেদোদামনরও অরযকার 

কারও নাই। এ যুমগর োহাত্মে এই সয, এ েেময় রেরভন্ন রেজ্ঞামনর রভরত্ত স্থারপত হয়—

কারে েুচ্ছদ্ধেমল অপরমক িােন করমত হয় েমল পুমরারহতগে েমনর উৎকষ ব োযন 

কমর োমকন। 
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ক্ষচ্ছত্রয়-িােন েড়ই রনষ্েুর ও অতোচারপূে ব, রকন্তু ক্ষচ্ছত্রয়রা এত অনুদার নন। এ যুমগ 

রিমল্পর ও োোচ্ছজক কৃটষ্টর (culture) চরে উৎকষ ব োরযত হময় োমক। 
  

তারপর ধেিেিােন-যুগ। এর সভতমর িরীর-রনমষ্পষে ও রক্ত-সিাষেকারী ক্ষেতা, 

অেচ োইমর িিান্ত ভাে—েড়ই ভয়ােহ! এ যুমগর েুরেযা এই সয, ধেিেকুমলর েে বত্র 

গেনাগেমনর িমল পূমে বাক্ত দুই যুমগর পুঞ্জীভূত ভােরারি চতুরদবমক রেে্তৃরত লাভ 

কমর। ক্ষচ্ছত্রয়যুগ অমপক্ষা ধেিেযুগ আরও উদার, রকন্তু এই েেয় েভেতার অেনরত 

আরম্ভ হয়। 
  

েে বমিমষ িূদ্রিােন-যুমগর আরেভবাে হমে—এ যুমগর েুরেযা হমে এই সয, এ েেয় 

িারীররক েুখস্বািমন্দের রেস্তার হমে, রকন্তু অেুরেযা এই সয, হয়মতা েংসৃ্করতর অেনরত 

ঘটমে। োযারে রিক্ষার পররের খুে োড়মে েমট, রকন্তু েোমজ অোযারে িরতভািালী 

েেচ্ছক্তর েংখো ক্রেিই কমে যামে। 
  

যরদ এেন একটট রাষ্ট্র গেন করমত পারা যায়, যামত ব্রাহ্মেযুমগর জ্ঞান, ক্ষচ্ছত্রময়র 

েভেতা, ধেমিের েম্প্রোরে-িচ্ছক্ত এেং িূমদ্রর োমেের আদি ব—এই েেগুরল টেক 

টেক েজায় োকমে অেচ এমদর সদাষগুরল োকমে না, তাহমল তা একটট আদি ব রাষ্ট্র 

হমে। রকন্তু এ রক েম্ভে? 

  

িতুেত িেে রতনটটর পালা সিষ হময়মি—এোর সিষটটর েেয়। িূদ্রযুগ আেমেই 

আেমে—এ সকউ িরতমরায করমত পারমে না। সোনা অেো রুমপা—সকান্্টটর 

রভরত্তমত সদমির েূদ্রা িচরলত হমল রক রক অেুরেযা ঘমট, তা আরে রেমিষ জারন না—

(আর েড় একটা সকউ জামনন েমল েমন হয় না)। রকন্তু এটুকু আরে সেি েুঝমত পারর 

সয, সোনার রভরত্তমত েকল েূলে যায ব করার িমল গরীেরা আরও গরীে এেং যনীরা 

আরও যনী হমি। ব্রায়ান যোে বই েমলমিন, ‘আেরা এই সোনার ক্রুমি রেদ্ধ হমত 

নারাজ। রূপার দমর েে দর যায ব হমল গরীেরা এই অেোন জীেনেংগ্রামে অমনকটা 

েুরেযা পামে। আরে সয একজন েোজতন্ত্রী (socialist),১১২ তার কারে এ নয় সয, 

আরে ঐ েত েমূ্পে ব রনভুবল েমল েমন করর, সকেল ‘সনই োোর সচময় কানা োো 

ভাল’—এই রহোমে। 
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অপর কয়টট িোই জগমত চমলমি, পররমিমষ সেগুরলর ত্রুটট যরা পমড়মি। অন্ততঃ 

আর রকিুর জনে না হমলও অরভনেমত্বর রদক্ সেমক এটটরও একোর পরীক্ষা করা 

যাক। একই সলাক রচরকাল েুখ ো দুঃখ সভাগ করমে, তার সচময় েুখদুঃখটা যামত 

পয বায়ক্রমে েকমলর েমযে রেভক্ত হমত পামর, সেইটাই ভাল। জগমতর ভালেমন্দর 

েেটষ্ট রচরকালই েোন োকমে, তমে নূতন নূতন িোলীমত এই সজায়ালটট (yoke) 

এক কাোঁয সেমক তুমল আর এক কাোঁময স্থারপত হমে, এই পয বন্ত। 
  

এই দুঃখেয় জগমত েে হতভাগেমকই এক-একরদন আরাে কমর রনমত দাও—তমেই 

তারা কামল এই তোকরেত েুখমভাগটুকুর পর এই অোর জগৎ-িপি, িােনতন্ত্রারদ 

ও অনোনে রেরচ্ছক্তকর রেষয়েকল পররহার কমর ব্রহ্মস্বরূমপ িতোেতবন করমত 

পারমে। সতােরা েকমল আোর ভালোো জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর রচররেশ্বস্ত ভ্রাতা 

রেমেকানন্দ 

  

৩১৩* 

  

১৪, সগ্রমকাট গামিবন্ে্ ওময়ষ্টরেনষ্টার 

১১ নমভম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

খুে েম্ভে আরে ১৬ রিমেম্বর রওনা হে; দ-ুএক রদন সদরীও হমত পামর। এখান সেমক 

ইতালী যাে এেং সেখামন কময়কটট জায়গা সদমখ সনপল্্সে জাহাজ যরে। রেে 

েূলার, রেঃ ও রেমেে সেরভয়ার এেং গুিউইন নামে একজন যুেক আোর েমঙ্গ 

যামিন। সেরভয়ার দম্পরত আলমোড়ামত েেোে করমত যামিন, রেে েূলারও তাই। 

রেঃ সেরভয়ার ভারতীয় ধেনেোরহনীমত পা োঁচ েৎের অরিোর রিমলন; েুতরাং রতরন 

ভারত েম্বমন্ধ অমনকটা পরররচত। রেে েূলার রেওেরিষ্ট েম্প্রদায়ভুক্ত রিমলন এেং 

অক্ষয়মক পুত্ররূমপ গ্রহে কমররিমলন। গুিউইন একজন ইংমরজ যুেক; এরই 

োমঙ্করতক সলখা সেমক আোর পুচ্ছস্তকাগুরল সের করা েম্ভে হময়মি। 
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কলমম্বা সেমক আরে িেমে োন্দ্রামজ সপৌৌঁিে। অনে েকমল স্বতন্ত্রভামে আলমোড়া 

চমল যামেন। োন্দ্রাজ সেমক আরে সোজা করলকাতা যাে। যাত্রারমম্ভ আরে সতাোমক 

েটেক েংোদ সদে। ইরত 

  

সতাোমদর সেহােদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

পুনশ্চঃ—‘রাজমযামগ’র িেে েংস্করে রনঃমিষ হময় সগমি এেং রিতীয় েংস্করে িাপা 

হমি। ভারত ও আমেররকামতই েে সচময় সেিী কাটরত। 
  

৩১৪* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

সগ্রমকাট গামিবন্ে্ ওময়ষ্টরেনষ্টার 

১৩ নমভম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় েুল, 

… আরে অরত িীঘ্রই, খুে েম্ভে ১৬ রিমেম্বর, ভারতেষ ব যাত্রা কররি। পুনরায় 

আমেররকা যাোর পূমে ব আোর একোর ভারতেষ ব সদখোর রেমিষ ইিা আমি, এেং 

আরে কময়কজন ইংমরজ েনু্ধমক আোর েমঙ্গ ভারতেমষ ব রনময় যাোর েেেস্থা কমররি; 

তাই একান্ত ইিা েমেও আমেররকা হময় যাওয়া আোর পমক্ষ অেম্ভে। 
  

… আরে অরত িীঘ্রই, খুে েম্ভে ১৬ রিমেম্বর, ভারতেষ ব যাত্রা কররি। পুনরায় 

আমেররকা যাোর পূমে ব আোর একোর ভারতেষ ব সদখোর রেমিষ ইিা আমি, এেং 

আরে কময়কজন ইংমরজ েনু্ধমক আোর েমঙ্গ ভারতেমষ ব রনময় যাোর েেেস্থা কমররি; 

তাই একান্ত ইিা েমেও আমেররকা হময় যাওয়া আোর পমক্ষ অেম্ভে। 
  

ভেদীয় 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ৩১৫-৩২৪ 

৩১৫* 

  

[রেঃ গুিউইনমক রলরখত] 
  

৩৯, রভমটাররয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন 

২০ নমভম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় আলারেঙ্গা, 

আগােী ১৬ রিমেম্বর আরে ইংলণ্ড সেমক যাত্রা কররি। ইতালীমত কময়কটট জায়গা 

সদমখ সনপল্্সে জাে বান লময়ি লাইমনর ‘S. S. Prinz Regent Leopold’ নােক 

জাহাজ যরে। আগােী ১৪ জানুআরী ষ্টীোর কলমম্বা রগময় লাগোর কো। রেংহমল 

অল্পস্বল্প সদখোর ইিা আমি, তারপর োন্দ্রাজ যাে। 
  

আোর েমঙ্গ যামিন আোর ইংমরজ েনু্ধ সেরভয়ার দম্পরত ও গুিউইন। রেঃ 

সেরভয়ার ও তা োঁর েহযরে বেী রহোলময় আলমোড়ার কামি আশ্রয় স্থাপন করমত 

যামিন। ঐ হমে আোর রহোলময়র সকন্দ্র, আর পাশ্চাতে রিমষেরা সেখামন এমে 

ব্রহ্মচারী ও েন্নোেীরূমপ োে করমত পারমে। গুিউইন একজন অরেোরহত যুেক, সে 

আোর েমঙ্গ োকমে এেং ভ্রেে করমে। সে টেক েন্নোেীরই েত। 
  

শ্রীরােকৃমষ্ণর জমন্মাৎেমের েেয় আোর করলকাতায় োকার ভারর ইিা। েুতরাং 

খের রনময় উৎেমের তাররখটট সজমন সরমখা, যামত আোয় োন্দ্রামজ েলমত 

পার।করলকাতা আর োন্দ্রামজ দুটট সকন্দ্র খুলে—এই হমি আোর েতবোন 

পররকল্পনা; সেখামন যুেক িচারক ধতরী করা হমে। করলকাতায় সকন্দ্র সখালোর েত 

অে ব আোর হামত আমি। শ্রীরােকৃষ্ণ আজীেন সেখামনই কাজ কমর সগমিন, েুতরাং 

করলকাতার উপমরই আোমক িেে নজর রদমত হমে। োন্দ্রামজ সকন্দ্র সখালোর েত 

টাকাপয়ো, আিা করর ভারতেষ ব সেমকই উেমে। 
  

এই রতনটট সকন্দ্র রনময়ই এখন আেরা কাজ আরম্ভ করে; পমর সোম্বাই ও এলাহাোমদ 

যাে। িভুর ইিা হমল এ-েকল সকন্দ্র হমত আেরা সয শুযু ভারতমকই আক্রেে করে 
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তা নয়, আেরা পৃরেেীর েেস্ত সদমিই দমল দমল িচারক পাোে। িাে রদময় কাজ 

কমর যাে। েমন সরমখা, আোরদগমক এক েেয় একটটোত্র কাজ রনময় পমড় োকমত 

হমে। রকিুরদমনর জনে ৩৯, রভমটাররয়া ষ্ট্রীট আোর িযান টেকানা, কারে ওখান 

সেমকই কাজ চালান হমে। স্টারিব িকাণ্ড এক োক্স ‘ব্রহ্মোরদন্’ পচ্ছত্রকা সপময়মি। 

আরে আমগ জানতাে না, সে এখন ঐ জনে গ্রাহক েংগ্রহ করমি। 
  

এখন সতা আোমদর ইংমরজী পচ্ছত্রকাখারন দা োঁরড়ময় সগমি; অতঃপর ভারতীয় রেরভন্ন 

ভাষায় কময়কখারন আরম্ভ করমত পারর। উইম্বল্্িমনর রেে সনাে্ল্ একজন ভাল 

কেী। রতরনও োন্দ্রামজর দুইটট পচ্ছত্রকার জনে গ্রাহক েংগ্রহ করমত সচষ্টা করমেন। 

রতরন সতাোয় পত্র রলখমেন। এই েে কাজ যীমর যীমর, রকন্তু েুরনচ্ছশ্চতভামে গমড় 

উেমে। অল্পেংখেক অনুগােীরাই এই-জাতীয় কাগমজর পৃষ্ঠমপাষক হয়। এখন কো 

এই—এরূপ আিা করা চমল না সয, তারা একেমঙ্গ অতেরযক কামজর ভার সনমে। 

ইংলমণ্ডর কামজর জনে তামদর অে ব েংগ্রহ করমত হমে, েই রকনমত হমে, এখানকার 

পচ্ছত্রকার জনে গ্রাহক সযাগাড় করমত হমে এেং েে বমিমষ ভারমতর পচ্ছত্রকার চা োঁদা 

রদমত হমে! এতটা করা চমল না। এরূপ করমল তা যে বিচার না হময় েরং েেেোর েতই 

সদখামে। েুতরাং সতাোমদর অমপক্ষা করমত হমে। তমে আোর েমন হয়, এখামন 

জনকময়ক গ্রাহক পাওয়া যামে। ভারমতর সলামকরাই ভারমতর কাগজগুরলর 

পৃষ্ঠমপাষক হমে। েে জারতর রনকট েোনভামে গ্রহেীয় সকান কাগজ িকাি করমত 

হমল েে জারতরই সলখক েংগ্রহ করমত হমে; আর তার োমন হমি—েিমর অন্ততঃ 

লক্ষ টাকা খরচ করমত হমে। তা িাড়া আোর অনুপরস্থরতমত এখানকার সলাকমদর 

কাজ োকা চাই; তা না হমল েে সভমঙচুমর যামে। অতএে এখামন একখারন পচ্ছত্রকা 

চাই; ক্রমে আমেররকামতও চাই। 
  

এ-কো ভুমল সযও না সয, েে সদমির সলামকর িরতই আোর টান রময়মি, শুযু ভারমতর 

িরত নয়। আোর িরীর ভাল আমি, অমভদানমন্দরও তাই। সতােরা েকসল আোর 

আন্তররক ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩০৬* 
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[শ্রীযুক্ত লালা েদ্রী িাহমক রলরখত] 
  

৩৯, রভমটাররয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন 

২১ নমভম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় লালাজী, 

৭ জানুআরী নাগাদ আরে োন্দ্রামজ সপৌৌঁিে; কময়ক রদন েেতমল সেমক আোর 

আলমোড়া যাোর ইিা। 
  

আোর েমঙ্গ রতনজন ইংমরজ েনু্ধ আমিন; তা োঁমদর েমযে দুজন—সেরভয়ার-দম্পরত—

আলমোড়ায় েেোে করমেন। আপরন হয়মতা জামনন, তা োঁরা আোর রিষে এেং 

আোর জনে রহোলময় আশ্রে ধতরী করমেন। এই কারমেই একটট উপযুক্ত স্থামনর 

েন্ধান করমত আপনামক েমলরিলাে। একটট েেগ্র পাহাড় আোমদর রনমজমদর জনে 

চাই, সযখান সেমক রহোলময়র তুষারমশ্রেী সদখমত পাওয়া যায়। অেিে উপযুক্ত স্থান 

রনে বাচন কমর আশ্রে িস্তুত করমত েেয় লাগমে। ইমতােমযে অনুগ্রহপূে বক আোর 

েনু্ধমদর জনে একটট োড়ী ভাড়া করমেন। োংমলাটটমত রতনজমনর স্থান-েঙ্কুলান 

হওয়া চাই। েড় োড়ীর সকান িময়াজন সনই, আপাততঃ একটট সিাট োড়ী হমলই 

চলমে। আোর েনু্ধগে সেই োড়ীমত সেমক আশ্রমের জনে উপযুক্ত স্থান ও োড়ীর 

অমেষে করমেন। 
  

এই রচটের উত্তর সদোর িময়াজন সনই। কারে উত্তর আোর হামত আোর পূমে বই আরে 

ভারতেমষ বর পমে যাত্রা করে। োন্দ্রামজ সপৌৌঁমিই আপনামক তার কমর জানাে। 
  

আপনারা েকমল আোর ভালোো ও শুমভিা জানমেন। ইরত 

  

আপনামদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩১৭* 

  

[রেে সেরী ও রেে হোররময়ট সহলমক রলরখত] 
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৩৯, রভমটাররয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন 

৭ ২৮ নমভম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় ভরগনীগে, 

আোর েমন হয়, সয-সকান কারমেই সহাক, সতাোমদর চারজনমকই আরে েেমচময় 

সেিী ভালোরে এেং আরে েগমে ব রেশ্বাে করর সয, সতােরা চারজনও আোমক সেই 

রকে ভালোে। এইজনে ভারতেমষ ব যাোর আমগ স্বতঃিমোরদত হময়ই সতাোমদর 

কময়ক িত্র রলখরি। লণ্ডমনর িচারকাময ব খুে োিলে হময়মি। ইংমরজরা 

আমেররকানমদর েত অত েুচ্ছদ্ধোন নয়; রকন্তু একোর যরদ সকউ তামদর হৃদয় 

অরযকার করমত পামর, তাহমল তারা রচরকামলর জনে তার সগালাে হময় যামে। যীমর 

যীমর আরে তামদর হৃদয় অরযকার কমররি। আশ্চময বর রেষয়, এই ি-োমের কামজই 

জনেভায় েক্তৃতার কো সিমড় রদমলও আোর ক্লামে েরাের ১২০ জন উপরস্থত 

হমি। ইংমরজ কামজর সলাক, েুতরাং এখানকার িমতেমকই কামজ রকিু করমত চায়। 

কোমেন ও রেমেে সেরভয়ার এেং রেঃ গুিউইন কাজ করোর জনে আোর েমঙ্গ 

ভারমত যামিন এেং এই কামজ তা োঁরা রনমজমদর অে ব েেয় করমেন। এখামন আরও 

েহুমলাক ঐরূপ করমত িস্তুত। েম্ভ্রান্ত েংমির স্ত্রীপুরুষমদর োোয় একোর একটা 

ভাে েুরকময় রদমত পারমল, সেটা কাময ব পররেত করোর জনে তা োঁরা যোেে বস্ব তোগ 

করমতও েদ্ধপররকর। আনমন্দর েংোদ এই (আর এটা েড় কে কো নয়) সয, 

ভারমতর কাজ আরম্ভ করোর জনে অে ব-োহাযে পাওয়া সগমি এেং পমর আরও 

পাওয়া যামে। ইংমরজ জারত েম্বমন্ধ আোর সয যারো রিল, তার আেূল পররেতবন 

হময়মি। এখন আরে েুঝমত পাররি, অনে েে জামতর সচময় িভু তামদর সকন অরযক 

কৃপা কমরমিন। তারা অটল, অকপটতা তামদর অরস্থেজ্জাগত, তামদর অন্তর গভীর 

অনুভূরতমত পূে ব—সকেল োইমর একটা কমোরতার আেরে োত্র রময়মি। ঐমট সভমঙ 

রদমত পারমলই হল—েে্, সতাোর েমনর োনুষ খুোঁমজ পামে। 
  

েম্প্ররত আরে করলকাতায় একটট ও রহোলময় আর একটট সকন্দ্র স্থাপন করমত যাচ্ছি। 

িায় ৭০০০ িুট উচ্চতার এলটট সগাটা পাহামড়র উপর এই সকন্দ্রটট স্থারপত হমে। ঐ 

পাহাড়টট গ্রীষ্মকামল সেি িীতল োকমে, আর িীতকামল খুে োণ্ডা হমে। কোমেন ও 

রেমেে সেরভয়ার ঐখামন োকমেন এেং ঐটট ইওমরাপীয় করে বগমের সকন্দ্র হমে। আরে 

তামদর সজার কমর ভারতীয় জীেন-িোলী অনুোমর চারলময় এেং ভারমতর উত্তপ্ত 
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েেতলভূরেমত োে কররময় সেমর সিলমত চাই না। আোমদর কায বিোলী হমি এই 

সয, িত িত রহন্দ ুযুেক িমতেক েভেমদমি রগময় [সেদান্ত] িচার করুক, আর সে-েে 

সদি সেমক নরনারী পাোক ভারতেমষ ব কাজ করমত। এমত পরস্পমরর েমযে সেি 

একটা আদানিদান হমে। সকন্দ্রগুরল িরতষ্ঠা কমর আরে ‘জমের গ্রমন্থ’ েরে বত 

ভদ্রমলাকটটর েত১১৩ উপমর নীমচ চারররদক ঘুমর সেড়াে। 
  

িাক যরমত হমে, আজ এখামনই সিষ। েে রদমকই আোর কামজর েুরেযা হময় 

আেমি—এমত আরে খুিী এেং জারন সতােরাও আোর েত খুিী হমে। সতােরা অমিষ 

কলোে ও েুখিারন্ত লাভ কর। ইরত 

  

সতাোমদর রচরমেহেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—যে বপামলর খের রক? রতরন রক করমিন? তা োঁর েমঙ্গ সদখা হমল আোর ভালোো 

জারনও। 
  

—রে 

  

৩১৮* 

  

১৪, সগ্রমকাট গামিবন্ে্ 

ওময়ষ্টরেনষ্টার, লণ্ডন 

৩ রিমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় এলোটবা, 

‘সজা সজা’সক সলখা েোমেল (Mabel)-এর একটট রচটে একেমঙ্গ সতাোমক পাটেময় 

রদচ্ছি। আরে এর েমযেকার েংোদটট খুে উপমভাগ কমররি এেং তুরেও রনশ্চয়ই 

করমে। 
  

এখান সেমক ১৬ যাত্রা কমর সনপল্্ে্-এ রগময় আোমক ষ্টীোর যরমত হমে। 

রদনকময়ক আরে ইতালীমত োকে—চার পা োঁচরদন সরামে। রেদায় সনোর আমগ সতাোর 

েমঙ্গ একোর সদখা হমল খুে খুিী হে। 
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ইংলণ্ড সেমক কোমেন ও রেমেে সেরভয়ার আোর েমঙ্গ ভারমত যামিন, তা োঁরা 

অেিে আোর েমঙ্গ ইতালীমতও োকমেন। গত গ্রীমষ্ম তুরে তা োঁমদর সদমখি। 

েিরখামনমকর েমযে আমেররকা, তারপর ইওমরামপ রিমর আেে, ইিা করর। 
  

িীরত ও আিীে বাদেহ 

রেমেকানন্দ 

  

৩১৯* 

  

[রেে েোকলাউিমক রলরখত] 
  

রদ সগ্রমকাট গামিবন্ে্ 

ওময়ষ্টরেনষ্টার, লণ্ডন 

৩ রিমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় সজা, 

সতাোর েহৃদয় আেন্ত্রমের জনে অমনক অমনক যনেোদ, রিয় সজা সজা রকন্তু রেরয 

োে। কোমেন ও রেমেে সেরভয়ার এেং রেঃ গুিউইমনর েমঙ্গ ১৬ তাররখ ভারমতর 

রদমক যাত্রা কররি। সেরভয়ার-দম্পরত ও আরে সনপল্্ে্-এ জাহাজ যরে। সরামে 

চাররদন েেয় পাওয়া যামে, তার েমযে এলোটবার েমঙ্গ সদখা কমর রেদায় সনে। 
  

এই েুহমূত ব েোপার খুে জেজোটট; ৩৯, নং রভমটাররয়া ষ্ট্রীমট েড় হলঘরটট সলামক 

পররপূে ব এেং এখনও আরও সলাক আেমি। 
  

হো োঁ আোর সেই পুরাতন রিয় সদিটট এখন আোয় িাকমি; সযমতই হমে আোমক। 

েুতরাং এই এরিমল রারিয়ায় যাোর েকল পররকল্পনা রেদায়। ভারমত কাজকে ব রকিুটা 

সগািগাি কমর রদময়ই আরে রচরেুন্দর আমেররকা ইংলণ্ড িভৃরত স্থামন আোর রিমর 

আেরি। 
  

েোমেমলর রচটেখানা পাটেময়ি, সতাোর েহৃদয়তা—োস্তরেকই েুেংোদ। সেচারী 

িমক্সর জনে শুযু আোর একটু দুঃখ হয়। যা সহাক েোমেল সয তার কেল সেমক েুচ্ছক্ত 

সপময়মি—এটা ভালই হময়মি। 
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রনউ ইয়মকব কাজকর্ে রক রকে চলমি—রকিু সলখরন। আিা করর সেখানকার খের 

েে ভালই। সেচারী সকালা! সে রক এখন রকিু সরাজকামরর েেেস্থা করমত সপমরমি? 

  

গুিউইমনর আোটা একটা সেৌভাগে, কারে তার িমল এখানকার েক্তৃতাগুরল 

রলরপেদ্ধ হময় পয বায়ক্রমে িকারিত হমি। ইমতােমযেই খরচা সপাষাোর েত যমেষ্ট 

গ্রাহক জমুট রগময়মি। 
  

আগােী েপ্তামহ রতনটট েক্তৃতা, েে্, তারপর এই েরেুমের েত আোর লণ্ডমনর 

কাজ সিষ। অেিে এখানকার েকমলই ভােমিন, এই োিমলের েুমখ কাজটা সিমড় 

যাওয়া সোকারে, রকন্তু আোর রিয় িভু েলমিন, ‘িাচীন ভারমতর অরভেুমখ যাত্রা 

কর’। আরে তা োঁর আমদি পালন করে। 
  

েোচ্ছঙ্কনমেন্স, ো, হরলস্টার এেং িমতেকমক আোর রচরন্তন ভালোো ও আিীে বাদ 

জানামে এেং সতাোর জনেও তাই। 
  

রচর আন্তররকভামে সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

৩২০* 

  

৩৯, রভমটাররয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন 

৯ রিমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আপনার অরত উদার দামনর িরতশ্রুরতর জন্য কৃতজ্ঞতা িকাি করা রনষ্প্রময়াজন। 

কায বারমম্ভই অমনক অে ব হামত রনময় আরে রনমজমক রেব্রত করমত চাই না; তমে 

কামজর িোমরর েমঙ্গ েমঙ্গ ঐ অে বমক খাটামত পারমলই আরে েুখী হে। খুে 

োোনেভামে কাজ আরম্ভ করাই আোর ইিা। এখনও আোর সকান েটেক 

পররকল্পনা সনই। ভারতেমষ ব কায বমক্ষমত্র সপৌৌঁমি আোর পরেত্র দারয়মত্বর স্বরূপ জানমত 

পারে। ভারত সেমক আোর পররকল্পনা এেং উহা কাময ব পররেত করার উপায় 

আপনামক আরও রেিদভামে জানাে। 
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আরে ১৬ তাররমখ রওনা হে এেং ইতালীমত কময়করদন কাটটময় সনপল্্সে জাহাজ 

যরে। 
  

অনুগ্রহ কমর রেমেে—, োরদানন্দ এেং ওখানকার অনোনে েনু্ধোন্ধেমক আোর 

ভালোো জানামেন। আপনার েম্বমন্ধ এইটুকু েলমত পারর সয, আপনামক আরে 

েে বদাই েেমচময় েড় েনু্ধ েমল েমন কমর এমেরি এেং আজীেন তাই করে। আোর 

আন্তররক িীরত ও শুমভিারদ জানমেন। ইরত 

  

ভেদীয় 

রেমেকানন্দ 

  

৩২১* 

  

[জননক আমেররকান েরহলামক রলরখত] 
  

লণ্ডন 

১৩ রিমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় েহািয়া, 

নীরতর েোপামরও ক্রমোন্নরতর োত্রা আমি, এই ভােটট যরমত পারমলই আর েে স্পষ্ট 

হময় যামে। একটু কে েংোররত্ব, একটু কে িরতকার, একটু কে রহংোর েযে রদময় 

আোরদগমক ক্রমে ক্রমে ধেরাগ্য, অিরতকার, অরহংো িভৃরত আদমি ব উপনীত 

হমত হমে। এই আদি বমক েে বদা সচামখর োেমন সরমখ তার রদমক একটু একটু কমর 

এরগময় যান। িরতকার িাড়া, রহংো িাড়া, োেনা িাড়া সকউ েংোমর োে করমত 

পামর না। জগৎ এখনও সে অেস্থায় আমেরন, যখন ঐ আদি বমক েোমজ রূপারয়ত 

করমত পারা যায়। অশুমভর েযে রদময় জগমতর অগ্রগরত তামক যীমর যীমর রকন্তু 

রনচ্ছশ্চতভামে আদমি বর উপযুক্ত কমর তুলমি।অরযকাংি সলাকমকই এই েন্থর উন্নরতর 

পমে অগ্রের হমত হমে। রেমিষ িচ্ছক্তোন্ পুরুষমদর েতবোন পরররস্থরতর েমযেই 

আদি ব লাভ করমত হমল এই পররমেি সেমক সেররময় আেমত হমে। েেময়াপমযাগী 

কতবেেোযনই সশ্রষ্ঠ পন্থা এেং শুযু কতবেেমোময অনুটষ্ঠত হমল ওমত েন্ধন আমে না। 
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েঙ্গীত েে বমশ্রষ্ঠ লরলত কলা এেং যা োঁরা সোমঝন, তা োঁমদর কামি ওটট েেমচময় েড় 

উপােনা। 
  

অজ্ঞান ও অশুভ নাি করোর জনে আোমদর যোোযে সচষ্টা করমত হমে। আোমদর 

শুযু রলখমত হমে সয, শুভ েুচ্ছদ্ধ িারাই অশুমভর নাি হয়। 
  

আপনার রেশ্বে্ত 

রেমেকানন্দ 

  

৩২২* 

  

১৩ রিমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় েোচ্ছঙ্কনমেন্স,, 

তাহমল সগাপাল১১৪ সেময়র রূপ পররগ্রহ কমরমি! এটা হওয়া েঙ্গতই হময়মি—স্থান-

কাল-রেমেচনায়। তার জীেন েকল আিীে বামদ রেযতৃ সহাক। সে গভীর আকাঙ্ক্ষা ও 

িাে বনার যন, আপনার ও আপনার গৃরহেীর জীেমনর আিীে বাদরূমপ সে আপনামদর 

কামি এমেমি—এমত আোর রেন্দেুাত্র েমন্দহ সনই। 
  

‘িাচেমদমির জ্ঞানী পুরুমষরা পাশ্চাতে রিশুর জনে িীরত-উপহার রনময় আেমিন’—

সেই িচরলত িোটট পালন করোর জনে যরদ এখন আরে আমেররকায় সযমত 

পারতাে! তমে আোর অন্তরাত্মা েকল িাে বনা ও আিীে বাদ রনময় সেখামন রেরাজ 

করমি; সদমহর চাইমত েমনর িচ্ছক্ত সের সেিী। 
  

আরে এ-োমের ১৬ তাররমখ রওনা হে এেং সনপল্্ে্্-এ রগময় জাহাজ যরে। সরামে 

এলোটবার েমঙ্গ রনশ্চয়ই সদখা করে। পরেত্র পররোরটটর জনে েে বরেয ভালোো। ইরত 

  

আপনামদর েদািভুপদারশ্রত 

রেমেকানন্দ 

  

৩২৩* 

  

সহামটল রেনাভবা, সফ্লামরন্ে 
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২০ রিমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় এলোটবা, 

আগােীকাল আেরা সরামে সপৌৌঁিে। খুে েম্ভে আগােী পরশু আরে সতাোর েমঙ্গ 

সদখা করমত যাে, কারে সরামে যখন সপৌৌঁিে, তখন রাত হময় যামে। আেরা সহামটল 

করণ্টমনণ্টাল-এ উেরি। 
  

েে বরেয ভালোো ও আিীে বাদেহ 

রেমেকানন্দ 

  

৩২৪* 

  

সহামটল রেনাভবা, সফ্লামরন্ে 

২০ রিমেম্বর, ১৮৯৬ 

  

রিয় রাখাল, 

এই পত্র সদমখই েুঝমত পারি সয, আরে এখনও রাস্তায়। লণ্ডন িাড়োর আমগই আরে 

সতাোর পত্র ও পুচ্ছস্তকাখারন সপময়রিলাে। েজেুদামরর পাগলারের রদমক দৃক্্পাত 

কমরা না। ঈষ বােিতঃ তা োঁর রনশ্চয়ই োো খারাপ হময়মি। রতরন সযরূপ ভাষা েেেহার 

কমরমিন, তা শুনমল েভে সদমির সলামক তা োঁমক রেদূ্রপ করমে। এরূপ অরিষ্ট ভাষা 

িময়াগ কমর রতরন রনমজর উমদ্দিে রনমজই রেিল কমরমিন। 
  

সে যাই সহাক, আেরা কখনও আোমদর নাে কমর হরমোহন ো অপর কামকও 

ব্রাহ্মমদর েমঙ্গ লড়াই করমত রদমত পারর না। জনোযারে জানুক সয, সকান 

েম্প্রদাময়র েমঙ্গ আোমদর রেোদ সনই। যরদ সকউ কলহ েৃটষ্ট কসর, তার জনে সে 

রনমজই দায়ী। পরস্পমরর েরহত রেোদ ও পরস্পরমক রনন্দা করা আোমদর জাতীয় 

ধেরিষ্টে। অলে, অকে বেে, েন্দভাষী, ঈষ বাপরায়ে, ভীরু এেং কলহরিয়—এই সতা 

আেরা োঙালী জারত! আোর েনু্ধ েমল পররচয় রদমত সগমল এগুরল তোগ করমত হমে। 

তা িাড়া হরমোহনমক আোর েই িাপমত রদও না। সে সযভামে িামপ তামত সলাক 

েকান হয়। 
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করলকাতায় কেলামনে ুোকমল আলারেঙ্গার টেকানায় োন্দ্রামজ এক-ি পাটেময় রদও, 

যামত আরে োন্দ্রামজ সপৌৌঁমি সপমত পারর। 
  

েজেুদার নারক রলমখমিন সয, ‘ব্রহ্মোরদন্’ পচ্ছত্রকায় িকারিত শ্রীরােকৃষ্ণ-উপমদি 

খা োঁটট নয়, রেেো। তা যরদ হয় সতা েুমরি দত্ত ও রােোেুমক ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরমর’ এর 

িরতোদ করমত েলমে। ঐ উপমদি রকভামে েংগৃহীত হময়মি, তা সতা আরে জারন না; 

সেজনে এ রেষময় রকিু েলমত পারর না। ইরত 

  

সতাোর সিোেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ— … সেকুেমদর কো সোমটই সভমো না; কোয় েমল, ‘েুমড়া সেকুমের েত আর 

সেকুে সনই।’ ওরা একটু সচোঁ চাক না। 
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পত্রাবলী ৩২৫-৩৩৪ 

৩২৫* 

  

িোজ্জম্পয়ার, ‘রিন্স-ররমজণ্ট রলওমপাল্ড’ 

৩ জানুআরী, ১৮৯৭ 

  

রিয় সেরী, 

সতাোর রচটে লণ্ডন সেমক টেকানা েদল হময় সরামে আোর কামি সপৌৌঁমিমি। সতাোর 

অমিষ সেৌজনে সয, অেন েুন্দর একখারন রচটে রলমখি, তার িরতটট িত্র আরে 

উপমভাগ কররি। ইওমরামপ অমকবষ্ট্রার ক্রেরেকাি েম্বমন্ধ আরে রকিু জারন না। 

সনপল্্ে্্ সেমক চাররদন ভয়ােহ েেুদ্রযাত্রার পর সপাটব ধেয়মদর কামি এমে 

পমড়রি। জাহাজ খুে দুলমি—অতএে এই অেস্থায় সলখা আোর এই রহচ্ছজরেচ্ছজ তুরে 

ক্ষো কমরা। 
  

েুময়জ সেমক এরিয়া। আোর এরিয়ায়! আরে রক এরিয়াোেী, ইওমরাপীয় না 

আমেররকান? আোর েমযে েেচ্ছক্তমত্বর একটা অদ্ভুত েংরেশ্রে অনুভে কররি। 

যে বপামলর গরতরেরয ো কায বকলাপ েম্বমন্ধ রকিু সলখরন। গান্ধীর সচময় তার েম্বমন্ধই 

আোর অমনক সেিী আগ্রহ। 
  

কময়করদন পমরই কলমম্বামত নােরি, এেং রেংহমল রকিু একটা করে ভােরি। এক 

েেয় রেংহমল দ-ুসকাটট অরযোেী রিল—তামদর রেরাট রাজযানীর বংোেমিষ িায় 

এক-ি েগ বোইল জমুড় পমড় রময়মি। 
  

রেংহলীরা দ্রারেড়জারত নয়—খা োঁটট আয ব। িায় ৮০০ খ্রীঃ পূে বামব্দ োঙলামদি সেমক 

রেংহমল উপরনমেি স্থারপত হয় এেং সেই েেয় সেমক তারা তামদর পররোর ইরতহাে 

সরমখমি। এখামনই রিল িাচীন পৃরেেীর েেমচময় েড় েেেোমকন্দ্র, আর অনুরাযাপুর 

রিল সেকামলর লণ্ডন। 
  

পাশ্চামতের েে রকিুর েমযে আরে সরােমকই েেমচময় সেিী উপমভাগ কমররি, 

পজ্জম্পয়াই সদখার পর তোকরেত ‘আযুরনক েভেতা’র ওপর আরে এমকোমর শ্রদ্ধা 
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হাররময়রি। োষ্প আর রেদুেৎ োদ রদমল ওমদর আর েে রকিু রিল—এেং আযুরনকমদর 

সচময় ওমদর চারুকলার যারো এেং রূপায়মের িচ্ছক্তও অনন্তগুমে সেিী রিল। রেে 

লকমক েমলা, আরে সয তামক েমলরিলাে ‘োনেেূরতবর ভাস্কয ব গ্রীমে যতটা উন্নত 

হময়রিল, ভারমত ততটা হয়রন’—এ েত আোর ভুল। 
  

িাগু বেন িভৃরতর িাোরেক গ্রমন্থ পমড়রি উরড়ষোর অেো জগন্নামে—সযখামন 

আোর যাওয়া হয়রন, সে-েে জায়গায় বংেসূ্তমপর েমযে সয-েে োনে-েূরত ব রময়মি, 

সেগুরল সেৌন্দময ব এেং অেয়েেংস্থামনর চাতুময ব গ্রীমের সয-সকান রিল্পেৃটষ্টর েমঙ্গ 

তুলনীয়। সেখামন েৃতুের একটট রেিাল েূরত ব আমি—িকাণ্ড একটট সলালচে ব 

নারীকঙ্কাল—তার িরতটট অেয়মের রনখুোঁত েংস্থান ভয়ঙ্কর ও েীভৎে। গ্রন্থকার 

েমলমিন—অরলমন্দ রস্থত একটট নারীেূরত ব টেক সেরিরচর সভনামের েত! এেন আরও 

কত রক! 
  

েমন সরমখা েূরত বরেমিষী েুেলোনরা িায় েেই বংে কমরমি, তেু যা আমি—তা েেগ্র 

ইওমরাপীয় বংেসূ্তমপর সচময় সেিী! আট েির ঘুমররি, তেু সশ্রষ্ঠ ভাস্কময বর 

অমনকগুরলই সদখা হয়রন। 
  

ভরগনী লকমকও েমলা—ভারমতর অরমেে একটট রেবস্ত েচ্ছন্দর রময়মি; িাগু বেন েমন 

কমরন, সেটট আর গ্রীমের পারে বনন স্থাপতেরিল্প, সয যার রনজ আদমি বর রিখরেীো; 

একটট হল ভামের, আর একটট হল ভাে ও খুোঁটটনাটটর। পরেতী সোগল সেৌযােলী 

িভৃরত ইমন্দা-োরামেন স্থাপতেরিল্প িাচীনকামলর উৎকৃষ্ট রনদি বনগুরলর োেমন 

তুলনায় একদে দা োঁড়ামত পামর না। … সেহ ভালোো সজমনা। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—সফ্লামরমন্স হোৎ োদার চাচব ও িাদার সপামপর েমঙ্গ সদখা। সে সতা তুরে 

সজমনি। 
  

—রে 

  

৩২৬* 
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[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

রােনাদ 

িরনোর, ৩০ জানুআরী, ১৮৯৭ 

  

সেমহর সেরী, 

চারররদমকর অেস্থা অরত আশ্চয বরূমপ আোর অনুকূল হময় আেমি। রেংহমল—

কলমম্বায় আরে জাহাজ সেমক সনমেরি এেং এখন ভারতেমষ বর িায় সিষ দরক্ষেিান্ত 

রােনামদ সেখানকার রাজার অরতরেরূমপ রময়রি। এই কলমম্বা সেমক রােনাদ পয বন্ত 

আোর পয বটন সযন একটা রেরাট সিাভাযাত্রা—হাজার হাজার সলামকর রভড়, 

আমলাকেজ্জা, অরভনন্দন ইতোরদ! ভারতভূরের সযখামন আরে িেে পদাপ বে করর, 

সেই স্থামন ৪০ িুট উচ্চ একটট স্মৃরতস্তম্ভ ধতরী হমি। রােনামদর রাজা একটট েুন্দর 

কারুকায বখরচত খা োঁটট সোনার ধতরী েৃহৎ সপটটকায় তা োঁর অরভনন্দনপত্র আোমক 

রদময়মিন; তামত আোমক His Most Holiness (েহাপরেত্রস্বরূপ) েমল েমম্বাযন করা 

হময়মি। োন্দ্রাজ ও করলকাতা আোর জনে উদগ্রীে হময় রময়মি, সযন েেগ্র সদিটা 

আোমক অরভনন্দন করোর জনে উমে পমড় সলমগমি। েুতরাং তুরে সদখমত পাি, 

সেরী, আরে আোর সেৌভামগের উচ্চতে রিখমর উমেরি। তেু আোর েন রচকামগার 

সেই রনস্তে্য, িিান্ত রদনগুরলর রদমকই িুটমি—রক রেশ্রাে-িারন্ত ও সিেপূে ব 

রদনগুরল! তাই এখরন সতাোমক রচটে রলখমত েমেরি। আিা করর, সতােরা েকমল সেি 

ভাল আি ও আনমন্দ আি। িটর েোমরাজমক োদর অভেে বনা করোর জনে আরে 

লণ্ডন সেমক আোর স্বমদিোেীমদর রনকট রচটে রলমখরিলাে। তারা তা োঁমক রেপুল 

েম্বয বনা কমররিল। রকন্তু রতরন সলামকর েমনর উপর সকান সরখাপাত করমত পামরনরন, 

তার জনে আরে সদাষী নই। করলকাতার সলামকর রভতর নূতন রকিু ভাে সোকান েড় 

কটেন। িটর েোমরাজ আোর েম্বমন্ধ অমনক রকিু ভােমিন, আরে শুনমত পাচ্ছি; 

এই সতা েংোর! ো, োো ও সতােরা েকমল আোর ভালোো জানমে। ইরত 

  

সতাোর সেহেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

৩২৭ 
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[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

োন্দ্রাজ 

১২ সিে্রুআরী, ১৮৯৭ 

  

রিয় রাখাল, 

আগােী ররেোর ‘সোম্বাো’ জাহামজ আোর রওনা হোর কো। স্বাস্থে খারাপ হওয়ায় 

পুোর এেং আরও অমনক স্থামনর রনেন্ত্রে িতোখোন করমত হময়মি। অরতররক্ত 

পররশ্রমে ও গরমে আোর িরীর অতেন্ত খারাপ হময়মি। 
  

রেওেরিষ্টরা ও অনোনে েকমল আোমক ভয় সদখামত সচময়রিল; েুতরাং আোমকও 

দ-ুচারটট কো—সখালাখুরলভামে তামদর সিানামত হময়রিল। তুরে জান, তামদর দমল 

সযাগ রদমত অস্বীকার করায় তারা আোমক আমেররকায় েরাের রনয বারতত কমরমি। 

এখামনও তারা তাই শুরু করমত সচময়রিল। কামজই আোর েত পররোর কমর েলমত 

হময়রিল। এমত আোর করলকাতার েনু্ধমদর সকউ যরদ অেন্তুষ্ট হময় োমকন সতা 

ভগোন্ তা োঁমদর কৃপা করুন। সতাোর ভয় পাোর কারে সনই; আরে রনঃেঙ্গ নই—িভু 

েে বদাই আোর েমঙ্গ আমিন। অনে কীই ো করমত পারতুে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—উপযুক্ত আেোে োকমল োড়ীখারন রনও। 
  

—রে 

  

৩২৮* 

  

আলেোজার েে, (করলকাতা) 

২৫ সিে্রুআরী, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেমেে েুল, 
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োরদানন্দ ভারমতর দুরভবক্ষ-সোচমনর জনে ২০ পাউণ্ড পাটেময়মি। রকন্তু কোয় েমল, 

‘আমগ রনমজর ঘর োেলাও’, েুতরাং িেমে সেই দুরভবক্ষ দূর করাই আরে সশ্রষ্ঠ কতবেে 

েমল েমন করলাে। অতএে ঐ অে ব যোযে কামজই লাগান হময়মি। 
  

সলামক সযেন েমল, ‘আোর েরোরও েেয় সনই’, েেগ্র সদিেয় সিাভাযাত্রা, 

োদেভাণ্ড ও েম্বয বনার রকোরী আময়াজমন আরে এখন েৃতিায়। জমন্মাৎেে সিষ 

হোর েমঙ্গ েমঙ্গ আরে পাহামড় পারলময় যাে। আরে ‘সকে্রব্রজ েমম্মলন’ সেমক একটট 

এেং ‘ে্রুকরলন এরেকোল এমোরেময়িন’ সেমক আর একটট োনপত্র সপময়রি। ‘রনউ 

ইয়কব সেদান্ত এমোরেময়িমন’র সয োনপমত্রর কো িাঃ সজন্্ে্ রলমখমিন, তা 

এখনও সপৌৌঁিয়রন। 
  

িাঃ সজন্্সের আর একখারন রচটেও এমেমি, তামত ভারতেমষ ব আপনামদর 

েমম্মলমনর অনুরূপ কাজ করার পরােি ব সদওয়া হময়মি। রকন্তু এ-েে রেষময় েনমযাগ 

সদওয়া আোর পমক্ষ িায় অেম্ভে। আরে ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত সয, যরদ রেশ্রাে না পাই, 

তমে আর ি-োেও ো োঁচে রকনা েমন্দহ! 
  

েতবোমন আোমক দুটট সকন্দ্র খুলমত হমে—একটট করলকাতায়, আর একটট োন্দ্রামজ। 

োন্দ্রাজীমদর গাম্ভীয ব সেিী, আর তারা অমনক সেিী অকপট এেং আোর রেশ্বাে তারা 

োন্দ্রাজ সেমকই িময়াজনীয় অে ব েংগ্রহ করমত পারমে। করলকাতার সলাক, রেমিষতঃ 

করলকাতার অরভজাত েম্প্রদায় সদিমিমের হুজমুগর সেলায় উৎোহী; রকন্তু তামদর 

েহানুভূরত কখনও োস্তমে পররেত হমে না। িতুেত, এমদমি রহংেুক ও রনদবয় িকৃরতর 

সলামকর েংখো েড় সেিী—তারা আোর েে কাজমক লণ্ডভণ্ড কমর নষ্ট করমত সকান 

সচষ্টার ত্রুটট করমে না। 
  

তমে আপরন সতা সেি জামনন, োযা যত োমড়, আোর সভতমরর ধদতেটাও তত সেিী 

সজমগ ওমে। েন্নোেীমদর জনে একটট এেং সেময়মদর জনে একটট সকন্দ্র িরতষ্ঠার 

পূমে বই আোর েৃতুে হমল আোর জীেনব্রত অেমূ্পে বই সেমক যামে। 
  

আরে ইংলণ্ড সেমক ৫০০ পাউণ্ড এেং রেঃ স্টারিবর কাি সেমক ৫০০ পাউণ্ড পূমে বই 

সপময়রি। ঐ েমঙ্গ আপনার সদওয়া অে ব সযাগ করমল দুমটা সকন্দ্রই আরম্ভ করমত 

পারে রনশ্চয়। েুতরাং যোেম্ভে েত্বর আপনার টাকা পাটেময় সদওয়া উরচত। েেমচময় 
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রনরাপদ উপায় েমন হমি—আমেররকার সকান েোমঙ্ক আপনার ও আোর দুজমনর 

নামে টাকাটা জো সদওয়া, যামত আোমদর সয-সকউ টাকাটা তুলমত পামর। যরদ টাকা 

সতালোর আমগই আোর েৃতুে হয়, তমে আপরন ঐ টাকার েেটা তুমল আোর 

অরভিায় অনুোমর খরচ করমত পারমেন। তাহমল আোর েৃতুের পর আোর 

েনু্ধোন্ধেমদর সকউ আর ঐ টাকা রনময় সগালোল করমত পারমে না। ইংলমণ্ডর টাকাও 

ঐভামে আোর ও রেঃ স্টারিবর নামে েোমঙ্ক রাখা হময়মি। 
  

োরদানন্দমক আোর ভালোো জানামেন এেং আপরনও আোর অেীে িীরত ও 

রচরকৃতজ্ঞতা জানমেন। ইরত 

  

আপনামদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩২৯ 

  

[শ্রীিরচ্চন্দ্র চক্রেতীমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

দাচ্ছজবরলঙ 

১৯ োচব, ১৮৯৭ 

  

শুভেস্তু। আিীে বাদমিোরলঙ্গনপূে বকরেদং ভেতু তে িীতময়। পািমভৌরতকং সে 

রপঞ্জরেযুনা রকচ্ছিৎ েুস্থতরে্। অচলগুমরারহ বোরনেচ্ছণ্ডতরিখরারে পুনরুজ্জীেয়রন্ত 

েৃতিায়ানরপ জনান্ ইরত েমনে। শ্রেোযারপ কেচ্ছিৎ দূরীভূমততেনুভোরে। যমত্ত 

হৃদময়ামিগকরং েুেুকু্ষত্বং রলরপভঙ্গো েেচ্ছঞ্জতং, তন্ময়া অনুভূতং পূে বে্। তমদে 

িাশ্বমত ব্রহ্মরে েনঃ েোযাতুং িেররত। ‘নানেঃ পন্থা রেদেমতঽয়নায়।’ জ্বলতু ো 

ভােনা অরযকেরযকং যােন্নারযগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাে্। তদনু েহনেে 

ব্রহ্মিকািঃ েহ েেস্তরেষয়িবংনেঃ। আগারেনী ো জীেন্মুচ্ছক্তস্তে রহতায় 

তোনুরাগদামেবেননোনুমেয়া। যামচ পুনস্তং সলাকগুরুং েহােেেয়াচায ব-

শ্রী১০৮রােকৃষ্ণং আরেভবরেতং তে হৃদময়ামদ্দিং সযন ধে কৃতকৃতাে বিে 

আরেেৃতেহামিৌয বঃ সলাকান্ েেুদ্ধতু বং েহামোহোগরাৎ েেেগ ্ যরতষেমে। ভে 
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রচরারযটষ্ঠত ওজরে। েীরাোমেে করতলগত েুচ্ছক্তন ব কাপুরুষাোে্। সহ েীরাঃ, 

েদ্ধপররকরাঃ ভেত; েম্মুমখ িত্রেঃ েহামোহরূপাঃ। ‘সশ্রয়াংরে েহুরেঘ্নারন’ ইরত 

রনচ্ছশ্চমতঽরপ েেরযকতরং কুরুত যত্নে্। পিেত ইোন্ সলাকান্ সোহগ্রাহগ্রস্তান্। 

িেুৃত অমহা সতষাং হৃদয়মভদকরং কারুেেপূে বং সিাকনাদে্। অগ্রগাঃ ভেত, অগ্রগাঃ 

সহ েীরাঃ, সোচরয়তুং পািং েদ্ধানাং, শ্লেরয়তুং সক্লিভারং দীনানাং, সদোতরয়তুং 

হৃদয়ান্ধকূপে্ অজ্ঞানাে্। অভীরভীরররত সঘাষয়রত সেদান্তরিচ্ছণ্ডেঃ। ভূয়াৎ ে সভদায় 

হৃদয়গ্রন্থীনাং েমে বষাং জগরন্নোরেনারেরত— 

  

তনেকান্তশুভভােুকঃ 

রেমেকানন্দঃ 

  

(েঙ্গানুোদ) 

  

শুভ হউক। আিীে বাদ ও সিোরলঙ্গনপূে ব পত্রখারন সতাোমক েুখী করুক। অযুনা 

আোর পািমভৌরতক সদহরপঞ্জর পূে বামপক্ষা রকিু েুস্থ আমি। আোর েমন হয়, 

পে বতরাজ রহোলময়র রহোনীেচ্ছণ্ডত রিখরগুরল েৃতিায় োনেরদগমকও েজীে কররয়া 

সতামল। পেশ্রমের কেচ্ছিৎ লাঘে হইয়ামি েরলয়া সোয হয়। রলখনভঙ্গীমত সতাোর 

হৃদময়ামিগকর সয েুেুকু্ষত্ব িকটটত হইয়ামি, তাহা আরে পূমে বই অনুভে কররয়ারি। 

সেই েুেুকু্ষত্বই ক্রেিঃ রনতেস্বরূপ ব্রমহ্ম েমনর একাগ্রতা আরনয়া সদয়। েুচ্ছক্তলামভর 

আর অনে পন্থা নাই। সেই ভােনা সতাোর উত্তমরাত্তর েরয বত হউক, যতরদন না েেুদয় 

কৃতকর্ে েমূ্পে বরূমপ ক্ষয়িাপ্ত হয়। তখন সতাোর হৃদময় েহো ব্রমহ্মর িকাি হইমে 

ও েমঙ্গ েমঙ্গ েেুদয় রেষয়োেনা নষ্ট হইয়া যাইমে। সতাোর অনুরামগর দৃঢ়তা িারা 

জানা যাইমতমি, পরেকলোেকর সেই জীেন্মুচ্ছক্ত অেস্থা তুরে িীঘ্রই লাভ কররমে। 

এক্ষমে সেই সলাকগুরু েহােেেয়চায ব শ্রী১০৮রােকৃষ্ণমদমের রনকট িাে বনা করর, 

সযন রতরন সতাোর হৃদময় আরেভূবত হন, যাহামত তুরে কৃতকৃতাে ব ও েহামিৌয বিালী 

হইয়া েহামোহোগর হইমত সলাকরদমগরও উদ্ধামরর জনে েেেক্ যত্ন কররমত পার। 

রচরমতজস্বী হও। েুচ্ছক্ত েীররদমগরই করতলগত, কাপুরুষরদমগর নমহ। সহ েীরগে! 

েদ্ধপররকর হও, েহামোহরূপ িত্রুগে েম্মুমখ। সশ্রময়ালামভ েহু রেঘ্ন ঘমট; ইহা 

রনচ্ছশ্চত হইমলও তাহা লাভ কররমত েেরযক যত্ন কর। সদখ, জীেগে সোহরূপ 

কুম্ভীমরর কেমল পরড়য়া রক কষ্ট পাইমতমি! আহা! তাহামদর হৃদয়রেদারক করুে 

আতবনাদ শ্রেে কর। সহ েীরগে, েদ্ধরদমগর পাি সোচন কররমত, দররমদ্রর সক্লিভার 
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লঘ ুকররমত ও অজ্ঞজনগমের হৃদয়ান্ধকার দূর কররমত অগ্রের হও—অগ্রের হও। 

ঐ শুন, সেদান্তদুন্দরুভ সঘাষো কররমতমি—‘ভয় নাই, ভয় নাই।’ সেই দুন্দরুভবরন 

রনরখল জগিারেগমের হৃদয়গ্ররন্থ সভদ কররমত েেে ব হউক। 
  

সতাোমদর পরেশুভাকাঙ্ক্ষী 

রেমেকানন্দ 

  

৩৩০ 

  

C/o M. N. Banerjee, দাচ্ছজবরলঙ 

২০ োচব (এরিল?), ১৮৯৭ 

  

রিয় িিী, 

সতােরা অেিেই এতরদমন োন্দ্রাজ পোঁহুরিয়াি। রেরলরগরর অেিেই অরত যত্ন কররমতমি 

এেং েদানন্দ সতাোর সেো কররমতমি। পূজা-অচবা পূে ব োচ্ছেকভামে োন্দ্রামজ কররমত 

হইমে। রমজাগুমের সলিোত্র সযন না োমক। আলারেঙ্গা সোয হয় এতরদমন োন্দ্রাজ 

পোঁহুরিয়ামি। কাহারও েরহত োদ-রেোদ কররমে না—েদা িারন্তভাে আশ্রয় কররমে। 

আপাততঃ রেরলরগররর োটীমতই োকুর স্থাপনা কররয়া পূজারদ হউক, তমে পূজার ঘটা 

একটু কোইয়া সে েেয়টা পাোরদ ও সলকচার িভৃরত রকিু রকিু সযন হয়। কান 

িুোঁ কমত যত পার, ততই েঙ্গল জারনমে। কাগজ দুমটার তোেযান কররমে ও যাহা পার 

েহায়তা কররমে। রেরলরগররর দুটট রেযো কনো আমিন। তা োঁমদর রিক্ষা রদমে এেং 

তা োঁমদর িারা ঐ িকার আরও রেযোরা যাহামত স্বযমে ব োরকয়া েংসৃ্কত ও ইংমরজী রিক্ষা 

পায়, এ রেষময় যত্ন েরেমিষ কররমে। রকন্তু এ েে কায ব তিাৎ হইমত। যুেতীর োক্ষামত 

অরত োেযান। একোর পরড়মল আর গরত নাই এেং ও অপরামযর ক্ষো নাই। 
  

গুপ্তমক কুকুমর কােড়াইয়ামি শুরনয়া েড়ই দুঃরখত হইলাে; রকন্তু শুরনমতরি সয, ঐ 

কুকুর হনো নমহ—তাহা হইমল ভময়র কারে নাই। যাহা হউক, গঙ্গাযমরর সিররত ঔষয 

সেেন করান সযন হয়। িাতঃকামল পূজারদ অমল্প োরা কররয়া েপররোর রেরলরগররমক 

িাকাইয়া রকচ্ছিৎ গীতারদ পাে কররমে। রাযাকৃষ্ণ-সিে রিক্ষার রকিুোত্র আেিেক 

নাই। শুদ্ধ েীতারাে ও হরপাে বতীমত ভচ্ছক্ত রিখাইমে। এ রেষময় সকান ভুল না হয়। 
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যুেক-যুেতীমদর [পমক্ষ] রাযাকৃষ্ণলীলা এমকোমরই রেমষর নোয় জারনমে। রেমিষ 

রেরলরগরর িভৃরত রাোনুজীরা রামোপােক, তা োঁমদর শুদ্ধ ভাে সযন কদাচ রেনষ্ট না হয়। 
  

ধেকামল ঐ িকার োযারে সলামকর জনে রকিু রিক্ষারদ রদমে। এই িকার যীমর 

‘পে বতেরপ লঙ্ঘময়ৎ’। 
  

পরেশুদ্ধ ভাে সযন েে বদা ররক্ষত হয়। ঘুোক্ষমরও সযন োোচার না আমে। োকী িভু 

েকল েুচ্ছদ্ধ রদমে ভয় নাই। রেরলরগররমক আোর রেমিষ দণ্ডেৎ ও আরলঙ্গনারদ রদমে। 

ঐ িকার েকল ভক্তমদর আোর িোোরদ রদও। আোর সরাগ অমনকটা এক্ষমে িান্ত 

হইয়ামি—এমকোমর োররয়া সগমলও যাইমত পামর—িভুর ইিা। আোর ভালোো, 

নেস্কার, আিীে বাদারদ জারনমে। রকেরযকরেরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুনঃ—িাক্তার নাঞ্জণু্ড রাওমক আোর রেমিষ সিোরলঙ্গন ও আিীে বাদ রদমে ও 

তা োঁহামক যতদূর পার েহায়তা কররও। তারেল অে বাৎ ব্রাহ্মমেতর জারতর েমযে যাহামত 

েংসৃ্কত রেদোর রেমিষ চচবা হয়, তাহা কররমে। ইরত 

  

—রে 

  

৩৩১ 

  

[‘ভারতী’-েম্পারদকামক ১১৫ রলরখত] 
  

ওোঁ  তৎ েৎ 

  

সরাজ েোঙ্ক 

েয বোন রাজোটী, দাচ্ছজবরলঙ 

৬ এরিল, ১৮৯৭ 

  

োনেেরােু, 
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েহািয়ার সিররত ‘ভারতী’ পাইয়া রেমিষ অনুগৃহীত সোয কররমতরি এেং সয উমদ্দমিে 

আোর কু্ষদ্র জীেন নেস্ত হইয়ামি, তাহা সয ভেদীয়ার নোয় েহানুভোমদর োযুোদ 

েংগ্রহ কররমত েক্ষে হইয়ামি, তাহামত আপনামক যনে েমন কররমতরি। 
  

এ জীেনেংগ্রামে নেীন ভামের েেুদ্গাতার েেে বক অরত রেরল, উৎোহরয়ত্রীর কো 

সতা দূমর োকুক; রেমিষতঃ আোমদর হতভাগে সদমি। এজনে েঙ্গ-রেদুষী নারীর 

োযুোদ েেগ্র ভারতীয় পুরুমষর উৎকণ্ঠ যনেোদামপক্ষাও অরযক শ্লাঘে। 
  

িভু করুন, সযন আপনার েত অমনক রেেী এমদমি জন্মগ্রহে কমরন ও স্বমদমির 

উন্নরত-কমল্প জীেন উৎেগ ব কমরন। 
  

আপনার রলরখত ‘ভারতী’ পচ্ছত্রকায় েৎেম্বন্ধী িেন্ধ রেষময় আোর রকচ্ছিৎ েন্তেে 

আমি; তাহা এইঃ 

  

পাশ্চাতেমদমি যে বিচার ভারমতর েঙ্গমলর জনেই করা হইয়ামি এেং হইমে। 

পাশ্চাতেরা েহায়তা না কররমল সয আেরা উটেমত পাররে না, ইহা রচর যারো। এমদমি 

এখনও গুমের আদর নাই, অে বেল নাই, এেং েে বামপক্ষা সিাচনীয় এই সয, কৃতকে বতা 

(practicality) আমদৌ নাই। 
  

উমদ্দিে অমনক আমি, উপায় এমদমি নাই। আোমদর েস্তক আমি, হস্ত নাই। 

আোমদর সেদান্ত-েত আমি, কাময ব পররেত কররোর ক্ষেতা নাই। আোমদর পুস্তমক 

েহাোেেোদ আমি, আোমদর কাময ব েহামভদেুচ্ছদ্ধ। েহা রনঃস্বাে ব রনোে কে ব ভারমতই 

িচাররত হইয়ামি, রকন্তু কাময ব আেরা অরত রনদবয়, অরত হৃদয়হীন, রনমজর োংেরপণ্ড-

িরীর িাড়া অনে রকিুই ভারেমত পারর না। 
  

তোরপ উপরস্থত অেস্থার েযে রদয়াই সকেল কাময ব অগ্রের হইমত পারা যায়, অনে 

উপায় নাই। ভাল-েন্দ-রেচামরর িচ্ছক্ত েকমলর আমি। রকন্তু রতরনই েীর, রযরন এই 

েেস্ত ভ্রে-িোদ-ও দুঃখপূে ব েংোমরর তরমঙ্গ পশ্চাৎপদ না হইয়া একহমস্ত 

অশ্রুোরর সোচন কমরন ও অপর অকজ্জম্পত হমস্ত উদ্ধামরর পে িদি বন কমরন। 

একরদমক গতানুগরতক জড়রপণ্ডেৎ েোজ, অনেরদমক অরস্থর ধযয বহীন 

অরিেষ বেকারী েংস্কার; কলোমের পে এই দুইময়র েযেেতী। জাপামন শুরনয়ারিলাে, 

সে সদমির োরলকারদমগর রেশ্বাে এই সয, যরদ ক্রীড়াপুত্তরলকামক হৃদময়র েরহত 
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ভালোো যায়, সে জীরেত হইমে। জাপানী োরলকা কখনও পুতুল ভামঙ না। সহ 

েহাভামগ, আোরও রেশ্বাে সয, যরদ সকউ এই হতশ্রী রেগতভাগে লুপ্তেুচ্ছদ্ধ 

পরপদরেদরলত রচরেুভুরক্ষত কলহিীল ও পরশ্রীকাতর ভারতোেীমক িামের েরহত 

ভালোমে, তমে ভারত আোর জারগমে। যমে িত িত েহািাে নরনারী েকল 

রেলােমভাগেুমখিা রেেজবন কররয়া কায়েমনাোমকে দাররদ্রে ও েূখ বতার ঘূে বােমতব 

ক্রেিঃ উত্তমরাত্তর রনেজ্জনকারী সকাটট সকাটট স্বমদিীয় নরনারীর কলোে কােনা 

কররমে, তখন ভারত জারগমে। আোর নোয় কু্ষদ্র জীেমনও ইহা িতেক্ষ কররয়ারি সয, 

েদুমদ্দিে অকপটতা ও অনন্ত সিে রেশ্ব রেজয় কররমত েক্ষে। উক্ত গুেিালী 

একজন সকাটট সকাটট কপট ও রনষ্েুমরর দুেু বচ্ছদ্ধ নাি কররমত েক্ষে। 
  

আোর পুনে বার পাশ্চাতেমদমি গেন অরনচ্ছশ্চত; যরদ যাই, তাহাও জারনমেন ভারমতর 

জনে। এমদমি সলাকেল সকাোয়, অে বেল সকাোয়? অমনক পাশ্চাতে নরনারী 

ভারমতর কলোমের জনে ভারতীয় ভামে ভারতীয় যমে বর েযে রদয়া অরত নীচ 

চণ্ডালারদরও সেো কররমত িস্তুত আমিন। সদমি কয়জন? আর অে বেল!! আোমক 

অভেে বনা কররোর েেয়রনে বামহর জনে করলকাতাোেীরা টটরকট রেক্রী কররয়া সলকচার 

সদওয়াইমলন এেং তাহামতও েঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০ টাকার এক রেল আোর 

রনকট সিরে কমরন!!! ইহামত কাহারও সদাষ রদমতরি না ো কুেোমলাচনাও কররমতরি 

না, রকন্তু পাশ্চাতে অে বেল ও সলাকেল না হইমল সয আোমদর কলোে অেম্ভে, ইহারই 

সপাষে কররমতরি। ইরত 

  

রচরকৃতজ্ঞ ও েদা িভুেরন্নযামন 

ভেৎ-কলোে-কােনাকারী 

রেমেকানন্দ 

  

৩৩২ 

  

[‘ভারতী’-েম্পারদকামক রলরখত] 
  

C/o M. N. Banerjee, দাচ্ছজবরলঙ 

২৪ এরিল, ১৮৯৭ 

  

েহািয়ােু, 
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আপনার েহানুভূরতর জনে হৃদময়র েরহত আপনামক যনেোদ রদমতরি, রকন্তু নানা 

কারেেিতঃ এ েম্বমন্ধ আপাততঃ িকািে আমলাচনা যুচ্ছক্তযুক্ত েমন করর না। তন্মমযে 

িযান কারে এই সয, সয-টাকা আোর রনকট চাওয়া হয়, তাহা ইংলণ্ড হইমত আোর 

েেরভেোহারী ইংমরজ েনু্ধরদমগর আহ্বামনর রনরেত্তই অরযকাংি খরচ হইয়ারিল। 

অতএে এ কো িকাি কররমল সয অপযমির ভয় আপরন কমরন, তাহাই হইমে। 

রিতীয়তঃ তা োঁহারা—আরে উক্ত টাকা রদমত অপারগ হওয়ায়—আপনা-আপরনর েমযে 

উহা োররয়া লইয়ামিন, শুরনমতরি। 
  

আপরন কায বিোলী েম্বমন্ধ যাহা চ্ছজজ্ঞাো কররয়ামিন—তরিষময় িেমে েক্তেে এই 

সয, ‘িলানুমেয়াঃ িারম্ভাঃ’ই হওয়া উরচত; তমে আোর অরত রিয়েনু্ধ রেে েূলামরর 

িেুখাৎ আপনার উদারেুচ্ছদ্ধ, স্বমদিোৎেলে ও দৃঢ় অযোেোময়র অমনক কো 

শুরনয়ারি এেং আপনার রেদুষীমত্বর িোে িতেক্ষ। অতএে আপরন সয আোর কু্ষদ্র 

জীেমনর অরত কু্ষদ্র সচষ্টার কো জারনমত ইিা কমরন, তাহা পরে সেৌভাগে েমন 

কররয়া অত্র কু্ষদ্র পমত্র যোেম্ভে রনমেদন কররলাে। রকন্তু িেেতঃ আপনার রেচামরর 

জনে আোর অনুভেরেদ্ধ রেদ্ধান্ত ভেৎেরন্নযামন উপরস্থত কররমতরিঃ আেরা রচরকাল 

পরাযীন, অে বাৎ এ ভারতভূমে োযারে োনমের আত্মস্বত্বেুচ্ছদ্ধ কখনও উদ্দীরপত 

হইমত সদওয়া হয় নাই। পাশ্চাতেভূরে আজ কময়ক িতাব্দী যররয়া দ্রতুপমদ স্বাযীনতার 

রদমক অগ্রের হইমতমি। এ ভারমত সকৌলীনেিো হইমত সভাজোমভাজে পয বন্ত েকল 

রেষয় রাজাই রনয বারে কররমতন। পাশ্চাতেমদমি েেস্তই িজারা আপনারা কমরন। 
  

এক্ষমে রাজা োোচ্ছজক সকান রেষময় হাত সদন না, অেচ ভারতীয় জনোনমের 

আত্মরনভবরতা দূমর োকুক, আত্মিতেয় পয বন্ত এখনও অেুোত্র হয় নাই। সয 

আত্মিতেয় সেদামন্তর রভরত্ত, তাহা এখনও েোেহাররক অেস্থায় রকিুোত্রও পররেত 

হয় নাই। এইজনেই পাশ্চাতে িোলী অে বাৎ িেেতঃ উচ্ছদ্দষ্ট রেষময়র আমন্দালন পমর 

েকমল রেরলয়া কতবেেোযন, এ সদমি এখনও িলদায়ক হয় না; এইজনেই আেরা 

রেজাতীয় রাজার অযীমন এত অরযক রস্থরতিীল েরলয়া িতীত হই। এ কো যরদ েতে 

হয়, তাহা হইমল োযারমে আমন্দালমনর িারা সকান েহৎকায ব করার সচষ্টা েৃো, ‘োো 

সনই তার োো েেো’—োযারে সকাো? তাহার উপর আেরা এতই েীয বহীন সয, সকান 

রেষময়র আমন্দালন কররমত সগমল তাহামতই আোমদর েল রনঃমিরষত হয়, কাময বর 

জনে রকিুোত্রও োকী োমক না; এইজনেই সোয হয় আেরা িায়ই েঙ্গভূমে ‘েহ্বারমম্ভ 
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লঘুচ্ছক্রয়া’ েতত িতেক্ষ করর। রিতীয়তঃ সয িকার পূমে বই রলরখয়ারি—ভারতেমষ বর 

যনীরদমগর রনকট সকান আিা করর না। যাহামদর উপর আিা, অে বাৎ যুেক েম্প্রদায়—

যীর, রস্থর অেচ রনঃিমব্দ তাহারদমগর েমযে কায ব করাই ভাল। এক্ষমে কায বঃ ‘আযুরনক 

েভেতা’ পাশ্চাতেমদমির ও ‘িাচীন েভেতা’ ভারত, রেের, সরােকারদ সদমির েমযে 

সেইরদন হইমতই িমভদ আরম্ভ হইল, সযরদন হইমত রিক্ষা, েভেতা িভৃরত উচ্চজারত 

হইমত ক্রেিঃ রনম্নজারতরদমগর েমযে িোররত হইমত লারগল। িতেক্ষ সদরখমতরি, সয 

জারতর েমযে জনোযারমের রভতর রেদোেুচ্ছদ্ধ যত পররোমে িচাররত, সে জারত তত 

পররোমে উন্নত। ভারতেমষ বর সয েে বনাি হইয়ামি, তাহার েূল কারে ঐটট—

রাজিােন ও দম্ভেমল সদমির েেগ্র রেদোেুচ্ছদ্ধ এক েুটষ্টমেয় সলামকর েমযে আেদ্ধ 

করা। যরদ পুনরায় আোরদগমক উটেমত হয়, তাহা হইমল ঐ পে যররয়া অে বাৎ োযারে 

জনগমের েমযে রেদোর িচার কররয়া। আজ অয ব িতাব্দী যররয়া েোজেংস্কামরর যুে 

উটেয়ামি। দি েৎের যােৎ ভারমতর নানা স্থল রেচরে কররয়া সদরখলাে, 

েোজেংস্কারেভায় সদি পররপূে ব। রকন্তু যাহামদর রুরযরমিাষমের িারা ‘ভদ্রমলাক’ 

নামে িরেত েেচ্ছক্তরা ‘ভদ্রমলাক’ হইয়ামিন এেং ররহমতমিন, তাহামদর জনে একটট 

েভাও সদরখলাে না! েুেলোন কয়জন রেপাহী আরনয়ারিল? ইংমরজ কয়জন আমি? 

ি-টাকার জনে রপতা রনমজর ভ্রাতার গলা কাটটমত পামর, এেন লক্ষ লক্ষ সলাক ভারত 

িাড়া সকাোয় পাওয়া যায়? োত-ি েৎের েুেলোন রাজমত্ব ি-সকাটট েুেলোন, এক-

ি েৎের চ্ছক্রশ্চান রাজমত্ব কুরড় লক্ষ চ্ছক্রশ্চান—সকন এেন হয়? Originality 

(সেৌরলকতা) এমকোমর সদিমক সকন তোগ কররয়ামি? আোমদর দক্ষহস্ত রিল্পী সকন 

ইওমরাপীয়মদর েরহত েেকক্ষতা কররমত না পাররয়া রদন রদন উৎেন্ন যাইমতমি? রক 

েমলই ো জাে বান শ্রেজীেী ইংমরজ শ্রেজীেীর েহুিতাব্দীমিারেত দৃঢ় আেন 

টলেলায়োন কররয়া তুরলয়ামি? 

  

সকেল রিক্ষা, রিক্ষা, রিক্ষা! ইওমরামপর েহু নগর পয বটন কররয়া তাহামদর দররমদ্ররও 

েুখস্বািন্দে ও রেদো সদরখয়া আোমদর গরীেমদর কো েমন পরড়য়া অশ্রুজল রেেজবন 

কররতাে। সকন এ পাে বকে হইল? রিক্ষা—জোে পাইলাে। রিক্ষােমল আত্মিতেয়, 

আত্মিতেয়েমল অন্তরন বরহত ব্রহ্ম জারগয়া উটেমতমিন; আর আোমদর—ক্রমেই রতরন 

েঙ্কুরচত হমিন। রনউ ইয়মকব সদরখতাে, Irish colonists (আইররি 

ঔপরনমেরিকগে) আরেমতমি—ইংমরজ-পদ-রনপীরড়ত, রেগতশ্রী, হৃতেে বস্ব, 

েহাদররদ্র, েহােূখ ব—েম্বল একটট লাটে ও তার অগ্ররেলরম্বত একটট সিোঁড়া কাপমড়র 
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পুোঁটুরল। তার চলন েভয়, তার চাউরন েভয়। ি-োে পমর আর এক দৃিে—সে সোজা 

হময় চলমি, তার সেিভূষা েদমল সগমি; তার চাউরনমত, তার চলমন আর সে ‘ভয় ভয়’ 

ভাে নাই। সকন এেন হল? আোর সেদান্ত েলমিন সয, ঐ Irishma-সক তাহার স্বমদমি 

চারররদমক ঘৃোর েমযে রাখা হময়রিল—েেস্ত িকৃরত একোমকে েলরিল, 

‘পোট(Pat),১১৬ সতার আর আিা নাই, তুই জমন্মরিে সগালাে, োকরে সগালাে।’ 

আজন্ম শুরনমত শুরনমত পোট-এর তাই রেশ্বাে হল, রনমজমক পোট রহপনটাইজ 

(েমম্মারহত) করমল সয, সে অরত নীচ; তার ব্রহ্ম েঙ্কুরচত হময় সগল। আর 

আমেররকায় নারেোোত্র চারররদক সেমক বরন উটেল—‘পোট, তুইও োনুষ, আেরাও 

োনুষ, োনুমষই সতা েে কমরমি, সতার আোর েত োনুষ েে করমত পামর, েুমক 

োহে ো োঁয!’ পোট ঘাড় তুলমল, সদখমল টেক কোই সতা; রভতমরর ব্রহ্ম সজমগ উেমলন, 

স্বয়ং িকৃরত সযন েলমলন, ‘উরত্তষ্ঠত জাগ্রত’ ইতোরদ। 
  

ঐ িকার আোমদর োলকমদর সয রেদোরিক্ষা হমি, তাও একান্ত negative 

(সনরতভােপূে ব)—সু্কল-োলক রকিুই রিমখ না, সকেল েে সভমঙচুমর যায়—িল 

‘শ্রদ্ধাহীনত্ব’। সয শ্রদ্ধা সেদমেদামন্তর েূলেন্ত্র, সয শ্রদ্ধা নরচমকতামক যমের েুমখ 

যাইয়া িে কররমত োহেী কররয়ারিল, সয শ্রদ্ধােমল এই জগৎ চরলমতমি, সে ‘শ্রদ্ধা’র 

সলাপ। ‘অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দযানশ্চ েংিয়াত্মা রেনিেরত’—গীতা। তাই আেরা রেনামির এত 

রনকট। এক্ষমে উপায়—রিক্ষার িচার। িেে আত্মরেদো—ঐ কো েলমলই সয 

জটাজট, দণ্ড, কেণ্ডলু ও রগররগুহা েমন আমে, আোর েন্তেে তা নয়। তমে রক? সয 

জ্ঞামন ভেেন্ধন হমত েুচ্ছক্ত পয বন্ত পাওয়া যায়, তামত আর োোনে ধেষরয়ক উন্নরত হয় 

না? অেিেই হয়। েুচ্ছক্ত, ধেরাগে, তোগ—এ েকল সতা েহামশ্রষ্ঠ আদি ব; রকন্তু 

‘স্বল্পেপােে যে বেে ত্রায়মত েহমতা ভয়াৎ।’ ধিত, রেরিষ্টানিত, অনিত, ধিেরেদ্ধান্ত, 

ধেষ্ণে, িাক্ত, এেন রক সেৌদ্ধ ও ধজন িভৃরত সয-সকান েম্প্রদায় এ ভারমত উটেয়ামি, 

েকমলই এইখামন একোকে সয, এই ‘জীোত্মা’সতই অনন্ত িচ্ছক্ত রনরহত আমি, 

রপপীরলকা হমত উচ্চতে রেদ্ধপুরুষ পয বন্ত েকমলর েমযে সেই ‘আত্মা’,—তিাৎ 

সকেল িকামির তারতমেে, ‘েরেসভদস্তু ততঃ সক্ষচ্ছত্রকেৎ’— (পাতঞ্জলমযাগেূত্রে্)। 

অেকাি ও উপযুক্ত সদি কাল সপমলই সেই িচ্ছক্তর রেকাি হয়। রকন্তু রেকাি সহাক ো 

না সহাক, সে িচ্ছক্ত িমতেক জীমে েতবোন—আব্রহ্মস্তম্ব পয বন্ত। এই িচ্ছক্তর উমিাযন 

করমত হমে িামর িামর যাইয়া। রিতীয়, এই েমঙ্গ েমঙ্গ রেদোরিক্ষা রদমত হমে। কো 

সতা হল সোজা, রকন্তু কাময ব পররেত হয় রক িকামর? এই আোমদর সদমি েহস্র েহস্র 
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রনঃস্বাে ব, দয়াোন, তোগী পুরুষ আমিন; ইোঁহামদর েমযে অন্ততঃ (এক) অময বক 

ভাগমক—সযেন তা োঁহারা রেনা সেতমন পয বটন কমর যে বরিক্ষা রদমিন—ঐ িকার 

রেদোরিক্ষক করান সযমত পামর। তাহার জনে চাই, িেেতঃ এক এক রাজযানীমত 

এক এক সকন্দ্র ও সেো হইমত যীমর যীমর ভারমতর েে বস্থামন েোপ্ত হওয়া। োন্দ্রাজ ও 

করলকাতায় েম্প্ররত দুটট সকন্দ্র হইয়ামি; আরও িীঘ্র হইোর আিা আমি। তারপর 

দররদ্রমদর রিক্ষা অরযকাংিই শ্রুরতর িারা হওয়া চাই। সু্কল ইতোরদর এখনও েেয় 

আইমে নাই। ক্রেিঃ ঐ েকল িযান সকমন্দ্র কৃরষ োরেজে িভৃরত রিখান যামে এেং 

রিল্পারদরও যাহামত এমদমি উন্নরত হয়, তদুপাময় কে বিালা সখালা যামে। ঐ কে বিালার 

োলরেক্রয় যাহামত ইওমরামপ ও আমেররকায় হয়, তজ্জনে উক্ত সদিেেূমহও েভা 

স্থাপনা হইয়ামি ও হইমে। সকেল েুিরকল এক, সয িকার পুরুষমদর জনে হইমে, টেক 

ঐ ভামেই স্ত্রীমলাকমদর জনে চাই; রকন্তু এমদমি তাহা অতীে কটেন, আপরন রেরদত 

আমিন। পুনশ্চ এই েেস্ত কাময বর জনে সয অে ব চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইমত আরেমে। 

সয-োমপ কােড়ায়, সে রনমজর রেষ উোইয়া লইমে, ইহা আোর দৃঢ় রেশ্বাে এেং 

তজ্জনে আোমদর যে ব ইওমরাপ ও আমেররকায় িচার হওয়া চাই! আযুরনক রেজ্ঞান 

খ্রীষ্টারদ যমে বর রভরত্ত এমকোমর চূে ব কররয়া সিরলয়ামি। তাহার উপর রেলাে—যে বেৃরত্তই 

িায় নষ্ট কররয়া সিরলল। ইওমরাপ ও আমেররকা আিাপূে বমনমত্র ভারমতর রদমক 

তাকাইমতমি—এই েেয় পমরাপকামরর, এই েেয় িত্রুর দুগ ব অরযকার কররোর। 
  

পাশ্চাতেমদমি নারীর রাজে, নারীর েল, নারীর িভুত্ব। যরদ আপনার নোয় সতজরস্বনী 

রেদুষী সেদান্তজ্ঞা সকউ এই েেময় ইংলমণ্ড যান আরে রনচ্ছশ্চত েরলমতরি, এক এক 

েৎেমর অন্ততঃ দি হাজার নরনারী ভারমতর যে ব গ্রহে কররয়া কৃতাে ব হইমে। এক 

রোোঈ অস্মমদ্দি হইমত রগয়ারিমলন। তা োঁহার ইংমরজী ভাষা ো পাশ্চাতে রেজ্ঞান 

রিল্পারদমোয অল্পই রিল, তোরপ রতরন েকলমক স্তরম্ভত কররয়ারিমলন। যরদ আপনার 

নোয় সকউ যান সতা ইংলণ্ড সতালপাড় হইয়া যাইমত পামর, আমেররকার কা কো। 

সদিীয় নারী সদিীয় পররিমদ ভারমতর ঋরষেুখাগত যে ব িচার কররমল আরে 

রদেেচমক্ষ সদরখমতরি, এক েহান্ তরঙ্গ উটেমে, যাহা েেগ্র পাশ্চাতেভূরে প্ল্ারেত 

কররয়া সিরলমে। এ ধেমত্রয়ী, খনা, লীলােতী, োরেত্রী ও উভয়-ভারতীর জন্মভূরেমত 

রক আর সকান নারীর এ োহে হইমে না? িভু জামনন। ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড-—

আেরা যে বেমল অরযকার কররে, জয় কররে—‘নানেঃ পন্থা রেদেমতঽয়নায়।’ এ দুদবান্ত 

অেুমরর হস্ত হইমত রক েভােরেরত িারা উদ্ধার হয়? অেুরমক সদেতা কররমত হইমে। 
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আরে দীন রভকু্ষক পররব্রাজক রক করমত পারর? আরে একা, অেহায়! আপনামদর 

যন-েল, েুচ্ছদ্ধ-েল, রেদো-েল—আপনারা এ েুমযাগ তোগ কররমেন রক? এই এখন 

েহােন্ত্র—ইংলণ্ড-রেজয়, ইওমরাপ রেজয় আমেররকা-রেজয়! তাহামতই সদমির 

কলোে। Expansion is the sign of life and we must spread the world over with 

our spiritual ideals.১১৭ হায় হায়! িরীর কু্ষদ্র চ্ছজরনষ, তায় োঙালীর িরীর; এই 

পররশ্রমেই অরত কটেন িােহর েোরয আক্রেে কররল! রকন্তু আিা এই—

‘উৎপৎেেমতঽচ্ছস্ত েে সকাঽরপ েোনযে বা, কামলা হেয়ং রনরেরযরে বপুলা চ পৃথ্বী।’১১৮ 

  

রনরারেষ সভাজন েম্বমন্ধ আোর েক্তেে এই—িেেতঃ আোর গুরু রনরারেষািী 

রিমলন; তমে সদেীর িোদ োংে সকহ রদমল অঙু্গরল িারা েস্তমক স্পি ব কররমতন। 

জীেহতো পাপ, তাহামত আর েমন্দহ নাই; তমে যতরদন রাোয়রনক উন্নরতর িারা 

উচ্ছদ্ভজ্জারদ েনুষেিরীমরর উপমযাগী খাদে না হয়, ততরদন োংেমভাজন রভন্ন উপায় 

নাই। যতরদন েনুষেমক আযুরনক অেস্থার েমযে োরকয়া রমজাগুমের কৃপা কররমত 

হইমে, ততরদন োংোদন রেনা উপায় নাই। েহারাজ অমিাক তরোররর িারা দি-রেি 

লক্ষ জামনায়ামরর িাে ো োঁচাইমলন েমট, রকন্তু হাজার েৎেমরর দােত্ব রক তদমপক্ষা 

আরও ভয়ানক নমহ? দ-ুদিটা িাগমলর িােনাি ো আোর [অে বাৎ রনমজর] স্ত্রী-

কনোর েয বাদা রারখমত অক্ষেতা ও আোর োলকোরলকার েুমখর গ্রাে পমরর হাত 

হইমত রক্ষা কররমত অক্ষেতা, এ কময়কটটর েমযে সকান্্টট অরযকতর পাপ? যা োঁহারা 

উচ্চমশ্রেীর, এেং িারীররক পররশ্রে কররয়া অন্ন েংগ্রহ কমরন না, তা োঁহারা েরং 

[োংোরদ] না খান; যাহামদর রদোরাত্র পররশ্রে কররয়া অন্নেমস্ত্রর েংস্থান কররমত 

হইমে, েলপূে বক তাহারদগমক রনরারেষািী করা আোমদর জাতীয় স্বাযীনতা-রেলুরপ্তর 

অনেতে কারে। উত্তে পুটষ্টকর খাদে রক কররমত পামর, জাপান তাহার রনদি বন। 

েে বিচ্ছক্তেতী রেমশ্বশ্বরী আপনার হৃদময় অেতীে বা হউন। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩৩৩* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

(দাচ্ছজবরলঙ)১১৯ 
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২৮ এরিল, ১৮৯৭ 

  

সেমহর সেরী, 

কময়করদন পূমে ব সতাোর েুন্দর রচটেখারন সপময়রি। গতকাল হোররময়মটর রেোমহর 

েংোদ েহন কমর রচটে এমেমি। িভু নেদম্পরতমক েুমখ রাখুন। 
  

এখামন েেস্ত সদিোেী আোমক অভেে বনা করোর জনে সযন একিাে হময় েেমেত 

হময়রিল। িত েহস্র সলাক—সযখামন যাই সেখামনই উৎোহেূচক আনন্দবরন 

কররিল, রাজা-রাজড়ারা আোর গাড়ী টানরিমলন, েড় েড় িহমরর েদর রাস্তার উপর 

সতারে রনে বাে করা হময়রিল, এেং তামত নানা রকে েঙ্গলোকে (motto) জ্বলজ্বল 

কররিল। েেস্ত েোপারটটই িীঘ্র পুস্তকাকামর সেরুমে এেং তুরেও একখানা পামে। 

রকন্তু দুভবাগেক্রমে আরে ইমতাপূমে বই ইংলমণ্ড কমোর পররশ্রমে ক্লান্ত হময়রি, আোর 

এখামন দারক্ষোমতের ভীষে গরমে অরতররক্ত পররশ্রে করায় এমকোমর অেেন্ন হময় 

পমড়রি। কামজই আোমক ভারমতর অনোনে স্থান পররদি বন করোর পররকল্পনা সিমড় 

রনকটতে ধিলরনোে দাচ্ছজবরলমঙ সচা োঁচা সদৌড় রদমত হল। েম্প্ররত আরে অমনকটা ভাল 

আরি এেং আোর োেখামনক আলমোড়ায় োকমলই েমূ্পে ব সেমর যাে। ভাল কো, 

েম্প্ররত আোর ইওমরামপ যাোর একটা েুরেযা চমল সগল। রাজা অচ্ছজত রেং এেং 

আরও কময়কজন রাজা আগােী িরনোর ইংলণ্ড যাত্রা করমিন। তা োঁরা অেিে 

আোমক তা োঁমদর েমঙ্গ রনময় যাোর জনে রেমিষ সচষ্টা কমররিমলন। দুভবাগেক্রমে 

িাক্তামররা রাজী নন। তা োঁরা চান না আরে এখন সকান িারীররক ো োনরেক পররশ্রে 

করর, েুতরাং অতেন্ত কু্ষণ্ণহৃদময় আোমক এই েুমযাগ সিমড় রদমত হমি; তমে যত 

িীঘ্র পারর যাোর সচষ্টা করে। 
  

আিা করর িাঃ েোমরাজ এতরদমন আমেররকায় সপৌৌঁমিমিন। আহা সেচারা! রতরন 

অতেন্ত সগা োঁড়া েমনাভাে রনময় খ্রীষ্টযে ব িচার করমত এমেরিমলন, েুতরাং যা 

োযারেতঃ হময় োমক—সকউ তা োঁর কো শুনল না। অেিে সলামক তা োঁমক খুে োদর 

অভেে বনা কমররিল; তাও আরে রচটে রলমখরিলাে েমলই। রকন্তু আরে সতা আর তা োঁর 

রভতমর েুচ্ছদ্ধ সোকামত পারর না! অরযকন্তু, রতরন সযন রক-এক অদ্ভুত যরমনর সলাক! 

শুনলাে, আরে সদমি রিমর আেমল েেগ্র জারতটা আনমন্দ সয সেমত উমেরিল, তামত 

রতরন সক্ষমপ রগময়রিমলন। সয কমরই সহাক, আরও সেিী োোওয়ালা একজনমক 

পাোন উরচত রিল, কারে িাঃ েোমরাজ যা েমল সগমিন, তামত রহন্দরুা েুমঝমি 
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যে বেহােভা রিল একটা তাোিার েোপামর (farce)। দাি বরনক রেষময় জগমতর সকান 

জাতই রহন্দমুদর পেিদি বক হমত পারমে না। 
  

একটা েড় েজার কো এই সয, খ্রীষ্টান সদি সেমক যত সলাক এমদমি এমেমি, তামদর 

েকমলরই সেই এক োন্ধাতার আেমল রনমে বায যুচ্ছক্তঃ সযমহতু খ্রীষ্টানরা িচ্ছক্তিালী ও 

যনোন্ এেং রহন্দরুা তা নয়, সেই সহতুই খ্রীষ্টযে ব রহন্দযুমে বর সচময় ভাল। এরই উত্তমর 

রহন্দরুা টেক জোে সদয় সয, সেইজনেই সতা রহন্দযুে বই হমি যে ব, আর খ্রীষ্টানযে ব যে বই 

নয়। কারে, এই পশুভাোপন্ন জগমত পামপরই জয়জয়কার আর পুমেের েে বদা 

রনয বাতন! এটা সদখা যামি সয, পাশ্চাতে জারত জড়রেজ্ঞামনর চচবায় যতই উন্নত সহাক 

না সকন, দাি বরনক ো আযোচ্ছত্মক জ্ঞামন তারা রিশুোত্র। জড়রেজ্ঞান শুযু ঐরহক 

উন্নরত রেযান করমত পামর; রকন্তু অযোত্ম-রেজ্ঞান সেমক আমে অনন্ত জীেন। যরদ 

অনন্ত জীেন নাও োমক, তাহমলও আদি ব রহোমে আযোচ্ছত্মক রচন্তািেূত আনন্দ 

অরযকতর তীব্র এেং এ-রচন্তা োনুষমক অরযকতর েুখী কমর, আর জড়োদিেূত 

রনেু বচ্ছদ্ধতা সেমক আমে িরতমযারগতা, অযো উচ্চাকাঙ্ক্ষা এেং পররোমে েেটষ্ট ও 

েেটষ্টর েৃতুে। 
  

এই দাচ্ছজবরলঙ অরত েুন্দর জায়গা। এখান সেমক োমঝ োমঝ যখন সেঘ েমর যায়, 

তখন ২৮‚১৪৬ িুট উচ্চ েরহোেচ্ছণ্ডত কািনজঙ্ঘা সদখা যায় এেং রনকমটর একটা 

পাহামড়র চূড়া সেমক োমঝ োমঝ ২৯‚০০২ িুট উচ্চ সগৌরীিঙ্কমরর চরকত দি বন 

পাওয়া যায়। এখানকার অরযোেীরা—রতব্বতীরা, সনপালীরা এেং েমে বাপরর েুন্দরী 

সলপ্্চা সেময়রা—সযন িরেটটর েত। 
  

তুরে রচকামগার কল্্স্টন টান বেুল নামে কাউমক সচন রক? আরে ভারতেমষ ব সপৌৌঁিোর 

পূমে ব কময়ক েপ্তাহ রতরন এখামন রিমলন। রতরন সদখরি, আোমক খুে পিন্দ করমতন, 

আর তার িমল রহন্দরুা েকমলই তা োঁমক অতেন্ত পিন্দ করত! সজা, রেমেে অোিাে্্ে্

, রেষ্টার সজামেরিন এেং আোমদর আর আর েনু্ধমদর খের রক? আোমদর রিয় 

রেল্্রা (Mills) সকাোয়? তারা যীমর যীমর রকন্তু রনচ্ছশ্চত ভামে ‘রপমষ’ চমলমি১২০ সোয 

হয়? আরে হোররময়টমক তার রেোমহ কময়কটট িীরত-উপহার পাোে েমন কমররিলাে; 

রকন্তু সতাোমদর সয ভীষে জাহামজর োশুল—তাই উপরস্থত পাোন স্থরগত রাখমত 

হমি। হয়মতা তামদর েমঙ্গ আোর িীঘ্রই ইওমরামপ সদখা হমে। এই রচটেমত যরদ 
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সতাোরও রেোমহর কোোতবা চলমি রলখমত, তাহমল আরে অেিে আহ্লারদত হতাে 

এেং আয িজন কাগমজর একখারন রচটে রলমখ আোর িরতজ্ঞা রক্ষা করতাে। 
  

আোর চুল সগািা সগািা পাকমত আরম্ভ কমরমি এেং আোর েুমখর চােড়া অমনক 

কুোঁ চমক সগমি—সদমহর এই োংে কমে যাওয়ামত আোর েয়ে সযন আরও কুরড় েির 

সেমড় রগময়মি। এখন আরে রদন রদন ভয়ঙ্কর সরাগা হময় যাচ্ছি, তার কারে আোমক 

শুযু োংে সখময় োকমত হমি—রুটট সনই, ভাত সনই, আলু সনই, এেন রক আোর 

করিমত একটু রচরনও সনই!! আরে এক ব্রাহ্মে পররোমরর েমঙ্গ োে কররি—তারা 

েকমলই রনকার-সোকার পমর, অেিে স্ত্রীমলামকরা নয়। আরেও রনকার-সোকার পমর 

আরি। তুরে যরদ আোমক পাহাড়ী হররমের েত পাহাড় সেমক পাহামড় লারিময় 

সেড়ামত সদখমত অেো ঊব বশ্বামে সঘাড়া িুটটময় পাহামড়-রাস্তায় চড়াই উতরাই করমত 

সদখমত, তাহমল খুে আশ্চয ব হময় সযমত। 
  

আরে এখামন সেি ভাল আরি। কারে েেতলভূরেমত োে করা আোর পমক্ষ 

যন্ত্রোদায়ক হময় দা োঁরড়ময়মি; সেখামন আোর রাস্তায় পা-টট োড়াোর সযা সনই—অেরন 

একদল সলাক আোয় সদখমে েমল রভড় করমে!! নােযিটা েে েেময়ই েড় েুমখর 

নয়। আরে এখন েস্ত দারড় রাখরি; আর তা সপমক োদা হমত আরম্ভ কমরমি—এমত 

সেি গেেোনে সদখায় এেং সলাকমক আমেররকান কুৎো-রটনাকারীমদর হাত সেমক 

রক্ষা কমর! সহ োদা দারড়, তুরে কত চ্ছজরনষই না সেমক রাখমত পার! সতাোরই 

জয়জয়কার। 
  

িাক যাোর েেয় হময় এল, তাই সিষ করলাে। সতাোর স্বে েুখকর সহাক, সতাোর 

স্বাস্থে েুন্দর সহাক এেং সতাোর অমিষ কলোে সহাক। োো, ো ও সতােরা েকমল 

আোর ভালোো জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৩৪* 

  

আলেোজার েে, (করলকাতা) 

৫ সে, ১৮৯৭ 
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রিয় রেমেে েুল, 

ভি স্বাে্ে্য রিমর পাোর জনে একোে দাচ্ছজবরলমঙ রিলাে। আরে এখন সেি ভাল 

হময় সগরি। েোরাে-িোরাে দাচ্ছজবরলমঙ এমকোমরই পারলময়মি। কাল আলমোড়া 

নােক আর একটট ধিলোমে যাচ্ছি—স্বামস্থোন্নরত েমূ্পে ব করোর জনে। 
  

আরে আমগই আপনামক রলমখরি সয, এখানকার অেস্থা সেি আিাজনক েমল সোয 

হমি না—যরদও েেস্ত জাতটা একমযামগ আোমক েম্মান কমরমি এেং আোমক 

রনময় িায় পাগল হময় যাোর েত হময়রিল! সকান রেষময় কায বকাররতার রদকটা 

ভারতেমষ ব আমদৌ সদখমত পামেন না। করলকাতার কািাকারি জরের দাে আোর খুে 

সেমড় সগমি। আোর েতবোন অরভিায় হমি রতনটট রাজযানীমত রতনটট সকন্দ্র স্থাপন 

করা। ঐগুরল আোর রিক্ষকমদর রিক্ষেমকন্দ্রস্বরূপ হমে—সেখান সেমকই আরে 

ভারতেষ ব আক্রেে করমত চাই। 
  

আরে আরও েির-কময়ক ো োঁরচ আর নাই ো োঁরচ, ভারতেষ ব ইমতােমযেই শ্রীরােকৃমষ্ণর 

হময় সগমি। 
  

অযোপক সজে্্সের একখারন েুন্দর পত্র সপময়রিলাে; তামত রতরন অেনত সেৌদ্ধযে ব 

েম্বমন্ধ আোর েন্তেেগুরলর উপর রেমিষ নজর রদময়রিমলন। আপরনও রলমখমিন সয, 

যে বপাল এমত খুে সরমগ সগমিন। যে বপাল অরত েজ্জন এেং আরে তা োঁমক ভালোরে। 

রকন্তু ভারতীয় সকান েোপামর অরিিে বা হময় ওো তা োঁর পমক্ষ েমূ্পে ব অনোয় হমে। 
  

আোর দৃঢ় রেশ্বাে, সযটামক নানারেয কুরুরচপূে ব আযুরনক রহন্দযুে ব েলা হয়, তা হমি 

অচল অেস্থায় পরতত সেৌদ্ধযে ব োত্র। এটা স্পষ্ট েুঝমল রহন্দমুদর পমক্ষ তা রেনা 

আপরত্তমত তোগ করা েহজ হমে। সেৌদ্ধযমে বর সযটট িাচীনভাে—যা শ্রীেুদ্ধ রনমজ 

িচার কমর সগমিন, তার িরত এেং শ্রীেুমদ্ধর িরত আোর গভীরতে শ্রদ্ধা। আর 

আপরন ভালভামেই জামনন সয, আেরা রহন্দরুা তা োঁমক অেতার েমল পূজা করর। 

রেংহমলর সেৌদ্ধযে বও তত েুরেযার নয়। রেংহমল ভ্রেেকামল আোর ভ্রান্ত যারো েমূ্পে ব 

সভমঙ সগমি। রেংহমল যরদ িােেন্ত সকউ োমক সতা এক রহন্দরুাই। সেৌদ্ধরা অমনকটা 

পাশ্চাতেভাোপন্ন হময় পমড়মি—এেন রক যে বপাল ও তা োঁর রপতার ইওমরাপীয় নাে 

রিল, এখন তা োঁরা সেটা েদমলমিন। আজকাল সেৌমদ্ধরা ‘অরহংো পরমো যে বঃ’ এই 
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সশ্রষ্ঠ উপমদমির এইোত্র খারতর কমরন সয, সযখামন-সেখামন কষাইময়র সদাকান 

সখামলন! এেন রক পুমরারহতরা পয বন্ত ঐ কাময ব উৎোহ সদন। আরে এক েেময় 

ভােতাে, আদি ব সেৌদ্ধযে ব েতবোনকামলও অমনক উপকার করমে। রকন্তু আরে 

আোর ঐ েত এমকোমর তোগ কমররি এেং স্পষ্ট সদখমত পাচ্ছি, রক কারমে সেৌদ্ধযে ব 

ভারতেষ ব সেমক রেতারড়ত হময়রিল। 
  

রেওেরিষ্টমদর েম্বমন্ধ সতাোর িেমেই স্মরে রাখা উরচত সয, ভারতেমষ ব রেওেরিষ্ট ও 

সেৌদ্ধমদর েংখো নােোত্র—সনই েলমলই হয়। তারা দুচারখানা কাগজ সের কমর খুে 

একটা হুজগু কমর দুচারজন পাশ্চাতে-সদিোেীমক রনমজমদর েত সিানামত পামর; 

রকন্তু রহন্দমুদর ঘমর জন্মগ্রহে কমরমি, এেন দুজন সেৌদ্ধ ো দিজন রেওেরিষ্ট আরে 

সতা সদরখ না। 
  

আরে আমেররকায় এক োনুষ রিলাে, এখামন আর এক োনুষ হময় সগরি। এখামন 

েেস্ত (রহন্দ)ু জাতটা আোমক সযন তামদর একজন িাোরেক েেচ্ছক্ত (authority) েমল 

েমন করমি; আর সেখামন রিলাে অরতরনচ্ছন্দত িচারক োত্র। এখামন রাজারা আোর 

গাড়ী টামন—আর সেখামন আোমক একটা ভাল সহামটমল পয বন্ত েুকমত রদত না। 

সেইজনে এখামন যা রকিু েলে, তামত েেস্ত জাতটার—আোর েেস্ত স্বমদিোেীর—

েঙ্গল হওয়া আেিেক, তা সেগুমলা দুচারজমনর যতই অিীরতকর সহাক না সকন। 

কপটতামক কখনই নয়, যা রকিু খা োঁটট ও েৎ, সেগুরলমক গ্রহে করমত হমে, সেগুরলর 

িরত উদারভাে সপাষে করমত হমে। রেওেরিষ্টরা আোয় খারতর ও সখাোমোদ করমত 

সচষ্টা কমররিল, কারে এখন আরে ভারমতর একজন িাোরেক েেচ্ছক্ত হময় দা োঁরড়ময়রি। 

আর সেইজনে আোর কামজর িারা যামত তা োঁমদর আজগুরেগুমলা েেরে বত না হয় এই 

উমদ্দমিে দ-ুচারমট কড়া স্পষ্ট কো েলমত হময়রিল, আর ঐ কাজ হময় সগমি। এমত 

আরে খুে খুিী। আরে যতদূর যা সদমখরি, তামত ভারমত ইংরলি চামচবর সয েে পাদ্রী 

আমি, তা োঁমদর উপর েরং আোর েহানুভূরত আমি, রকন্তু রেওেরিষ্ট ও সেৌদ্ধমদর উপর 

আমদৌ সনই। আরে আোর সতাোমক েলরি, ভারতেষ ব ইমতাপূমে বই শ্রীরােকৃমষ্ণর হময় 

সগমি, এেং রেশুদ্ধ রহন্দযুমে বর জনে এখানকার কাজ একটু েংগটেত কমর রনময়রি। 

ইরত 

  

ভেদীয় 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ৩৩৫-৩৪৪ 

৩৩৫* 

  

আলেোজার েে (করলকাতা) 

৫ সে, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেে সনাে্ল্, 

সতাোর িীরত ও উৎোহপূে ব পত্রখারন আোর হৃদময় কত সয েলেিার কমরমি, তা 

সতাোর কল্পনারও অতীত। এমত সকান েমন্দহ সনই সয, জীেমন এেন েুহতূ ব আমে 

যখন েন এমকোমর ধনরামিে িুমে যায়—রেমিষতঃ সকান আদি বমক রূপ সদোর জনে 

জীেনেোপী উদেমের পর যখন োিমলের ক্ষীে আমলাকরচ্ছি দৃটষ্টমগাচর হয়, টেক 

সেই েেময় যরদ আমে এক িচণ্ড েে বনািা আঘাত। ধদরহক অেুস্থতা আরে গ্রাহে করর 

না; দুঃখ হয় এইজনে সয, আোর আদি বগুরল কাময ব পররেত হোর রকিুোত্র েুমযাগ 

সপল না। আর তুরে সতা জানই, অন্তরায় হমি অে বাভাে। 
  

রহন্দরুা সিাভাযাত্রা এেং আরও কত রকিু করমি; রকন্তু তারা টাকা রদমত পামর না। 

দুরনয়ামত আরে বক োহাযে েলমত আরে সপময়রি শুযু ইংলমণ্ড রেে — এেং রেঃ —র 

কামি। … ওখামন োকমত আোর যারো রিল সয, এক হাজার পাউণ্ড সপমলই অন্ততঃ 

করলকাতার িযান সকন্দ্রটট স্থাপন করা যামে; আরে এই অনুোন কমররিলাে দি োর 

েির আমগকার করলকাতার অরভজ্ঞতা সেমক। রকন্তু ইমতােমযে চ্ছজরনমষর দাে রতন 

চার গুে সেমড় সগমি। 
  

যাই সহাক, কাজ আরম্ভ করা সগমি। একটট পুরামনা জরাজীে ব োড়ী ি-োত রিরলঙ 

ভাড়ায় সনওয়া হময়মি এেং তামতই িায় ২৪ জন যুেক রিক্ষালাভ করমি। স্বাস্থেলামভর 

জনে আোমক এক োে দাচ্ছজবরলমঙ োকমত হময়রিল। তুরে সজমন েুখী হমে সয, আরে 

আমগর সচময় অমনক ভাল আরি। আর তুরে রেশ্বাে করমে রক সয, সকান ঔষয েেেহার 

না কমরও শুযু ইিািচ্ছক্ত িারাই এরূপ িল সপময়রি!! আগােী কাল আোর আর একটট 

ধিলরনোমে যাচ্ছি, কারে নীমচ এখন সেজায় গরে। আোর দৃঢ় রেশ্বাে, সতাোমদর 

‘েরেরত’ এখনও টটমক আমি। এখানকার কামজর রেেরেী সতাোমক োমে অন্ততঃ 
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একোর কমর পাোে। শুনমত সপলাে লণ্ডমনর কাজ সোমটই ভাল চলমি না। িযানতঃ 

এই কারমেই আরে এখন লণ্ডমন সযমত চাই না, যরদও জরুেলী১২১ উৎেে উপলমক্ষ 

ইংলণ্ডযাত্রী আোমদর কময়কজন রাজা আোমক তা োঁমদর েমঙ্গ রনময় যাোর জনে সচষ্টা 

কমররিমলন; ওখামন সগমলই সেদান্ত-রেষময় সলামকর আগ্রহ পুনরুজ্জীরেত করার 

জনে সেজায় খাটমত হত, আর তার িমল িারীররক কষ্ট আরও সেিী হত। 
  

যাই সহাক অদূর ভরেষেমত আরে োেখামনমকর জনে (ওমদমি) যাচ্ছি। শুযু যরদ 

এখানকার কামজর সগাড়াপত্তন দৃঢ় হময় সযত, তমে আরে কত আনমন্দ ও 

স্বাযীনভামেই না ঘুমর সেড়ামত পারতাে! 
  

এ পয বন্ত সতা সকেল কামজর কো হল। এখন সতাোর রনমজর কো পাড়রি। কলোেীয়া 

রেে সনাে্ল্, সতাোর সয অনুরাগ ভচ্ছক্ত রেশ্বাে ও গুেগ্রারহতা আমি, তা যরদ সকউ 

পায়, তমে সে জীেমন যত পররশ্রেই করুক না সকন, ওমতই তার িতগুে িরতদান 

হয়। সতাোর েে বাঙ্গীে কুিল সহাক। আোর োতৃভাষায় েলমত সগমল, সতাোর কামজ 

োরা জীেন রদমত পারর। 
  

সতাোর এেং ইংলমণ্ডর অনোনে েনু্ধমদর রচটেপত্র আোর কামি েে বদাই খুে 

আনন্দায়ক রিল এেং ভরেষেমতও তা িাড়া অনেরূপ হমে না। রেঃ ও রেমেে হোেণ্ড 

দুখারন অরত েুন্দর ও িীরতপূে ব রচটে রলমখমিন। অরযকন্তু রেঃ হোেণ্ড ‘ব্রহ্মোরদন্’ 

পচ্ছত্রকায় একটট চেৎকার করেতা পাটেময়মিন—যরদও আরে সোমটই এ িিচ্ছস্তর 

সযাগে নই। আোর সতাোয় রহোলয় সেমক পত্র রলখে; উত্তপ্ত েেভূরের সচময় সেখামন 

তুষারমশ্রেীর োেমন রচন্তা আরও স্বি হময় যামে এেং োয়ুগুরল আরও িান্ত হমে। রেে 

েূলার ইমতােমযেই আলমোড়ায় সপৌৌঁমিমিন। রেঃ ও রেমেে সেরভয়ার রেেলা যামিন। 

তা োঁরা এতরদন দাচ্ছজবরলমঙ রিমলন। সদখ েনু্ধ, এইভামেই জাগরতক েোপামরর পররেতবন 

ঘটমি—একোত্র িভুই রনরে বকার, রতরনই সিেস্বরূপ। রতরন সতাোর হৃদয়রেংহােমন 

রচর-অরযটষ্ঠত সহান—ইহাই রেমেকানমন্দর রনরন্তর িাে বনা। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৩৬* 
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আলমোড়া 

২০ সে, ১৮৯৭ 

  

রিয় েুযীর, 

সতাোর রচটে সপময় ভারর আনন্দ হল। একটা চ্ছজরনষ সোয হয় সতাোমক েলমত ভুমল 

সগরি—আোয় সয-েে রচটে রলখমে, তার নকল সরমখা। তা িাড়া অমনেরা েমে সয-েে 

দরকারী রচটে সলমখ ো েে সেমক রেরভন্ন সলামকর কামি সয-েে পত্রারদ যায়, তাও 

নকল কমর রাখা উরচত। 
  

েে চ্ছজরনষটা েুচারুভামে চলমি, ওখানকার কামজ ক্রমে উন্নরত হমি এেং 

করলকাতারও তাই—এই সজমন আরে েড়ই খুিী হময়রি। 
  

আরে এখন সেি ভাল আরি; শুযু পেশ্রেটা আমি—তাও রদনকময়মকর েমযেই যামে। 

েকমল আোর ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৩৭ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

২০ সে, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

সতাোর পমত্র রেমিষ েোচার অেগত হইলাে। েুযীমরর এক পত্র পাইলাে এেং োষ্টার 

েহািময়রও এক পত্র পাই। রনতোনমন্দর (সযামগন চাটুমযের) দুই পত্র দুরভবক্ষ স্থল 

হইমত পাইয়ারি। 
  

টাকাকরড় এখনও সযন জমল ভােমি … সযাগাড় রনচ্ছশ্চত হমে। হল, রেচ্ছল্ডং, জরে ও 

িণ্ড—েে টেক হময় যামে। রকন্তু না আোঁচামল সতা রেশ্বাে সনই—এেং দ-ুরতন োে 

এক্ষমে আরে সতা আর গরে সদমি যাচ্ছি না। তারপর একোর tour (ভ্রেে) কমর টাকা 
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সযাগাড় করে রনচ্ছশ্চত। এ রেযায় যরদ তুরে সোয কর সয, ঐ আট কাো frontage 

(োেমন সখালা জরে) না হয় …, তাহমল … দালামলর োয়না জমল সিলার েত রদমল 

ক্ষরত নাই। এ-েে রেষয় রনমজ েুচ্ছদ্ধ কমর করমে, আরে অরযক আর রক রলখে? 

তাড়াতারড়মত ভুল হওয়ার রেমিষ েম্ভে। … োষ্টার েহািয়মক েরলমে, রতরন সয রেষময় 

েরলয়ামিন, তাহা আোর খুে অরভেত। 
  

গঙ্গাযরমক রলরখমে সয, যরদ রভক্ষাই সেখামন (দুরভবক্ষ স্থমল) দুষ্প্রাপে হয় সতা গা োঁমটর 

পয়ো খরচ কররয়া খাইমে এেং েপ্তামহ েপ্তামহ এক একটা পত্র উমপমনর কাগমজ 

(‘েেুেতী’সত) িকাি কররমে। তাহামত অনে সলামকও েহায়তা কররমত পামর। 
  

িিীর এক পমত্র জারনমতরি, … সে রনভবয়ানন্দমক চায়। যরদ উত্তে রেমেচনা কর, 

রনভবয়ানন্দমক োন্দ্রামজ পাোইয়া গুপ্তমক আনাইমে। েমের Rules & Regulations-

এর (রনয়োেলীর) ইংমরজী অনুোদ ো োঙলা করপ িিীমক পাোইমে এেং সেখামন 

সযন ঐ িকার কায ব হয়, তাহা রলরখমে। 
  

করলকাতায় েভা সেি চরলমতমি শুরনয়া েুখী হইলাে। এক দুইজন না আইমে রকিুই 

দরকার নাই (রকিু আমে যায় না)। ক্রমে েকমলই আরেমে। েকমলর েমঙ্গ েহৃদয়তা 

িভৃরত রারখমে। রেষ্ট কো অমনক দূর যায়, নূতন সলাক যাহামত আমে, তাহার সচষ্টা 

করাই রেমিষ িময়াজন। নূতন নূতন সেম্বর চাই। 
  

সযামগন আমি ভাল। আরে—আলমোড়াও অতেন্ত গরে হওয়ায় ২০ োইল দূমর এক 

উত্তে োগামন আরি; অমপক্ষাকৃত োণ্ডা, রকন্তু গরে। গরে করলকাতা হইমত রেমিষ 

িমভদ রক? 

  

জ্বরভােটা েে সেমর সগমি। আরও োণ্ডা সদমি যাোর সযাগাড় সদখরি। গররে ো 

পেশ্রে হমলই সদখরি রলভামর সগাল দা োঁড়ায়। এখামন হাওয়া এত শুে সয, রদনরাত্র 

নাক জ্বালা করমি ও চ্ছজভ সযন কামের সচাকলা। সতােরা আর criticise (েোমলাচনা) 

কমরা না; নইমল এত রদমন আরে েজা কমর োণ্ডা সদমি রগময় পড়তুে। … তুরে ও-েে 

েুখুে-িুখুেমদর কো রক সিান? সযেন তুরে আোমক কলাময়র দাল সখমত রদমত না—

starch (সশ্বতোর) েমল!! আোর রক খের—না, ভাত আর রুটট সভমজ সখমল আর 

starch (সশ্বতোর) োমক না!!! অদ্ভুত রেমদে োো!! আেল কো আোর পুরামনা যাত 
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আেমিন। … এইটট সেি সদখমত পাচ্ছি। এ-সদমি এখন এ-সদিী রঙচঙ েোমো েে। 

সে-সদমি সে-সদিী রঙচঙ েে! রাচ্ছত্রর খাওয়াটা েমন কররি খুে light (লঘ)ু করে; 

েকামল আর দুপুরমেলা খুে খাে, রামত্র দুয িল ইতোরদ। তাই সতা ওৎ কমর িমলর 

োগামন পমড় আরি, সহ কতবা!! 
  

তুরে ভয় খাও সকন? ঝট কমর রক দানা েমর? এই সতা োরত জ্বলল, এখনও োরা রাচ্ছত্র 

গাওনা আমি। আজকাল সেজাজটাও েড় রখটরখমট নাই, ও জ্বরভােগুমলা েে ঐ 

রলভার—আরে সেি সদখরি। আিা ওসকও দুরস্ত েনাচ্ছি—ভয় রক? … খুে চুটটময় েুক 

সেোঁময কাজ কর রদরক, একোর সতালপাড় করা যাক। রকেরযকরেরত। 
  

েমের েকলমক আোর ভালোো রদমে ও next meeting (আগােী েভা)-সক আোর 

greeting (োদর েম্ভাষে) রদও ও করহও সয, যরদও আরে িরীমরর েরহত উপরস্থত নরহ, 

তোরপ আোর আত্মা সেোয়, সযোয় িভুর নােকীতবন হয়। ‘যােৎ তে কো রাে 

েিররষেরত সেরদনীে্’ ইতোরদ (হনুোন)—সহ রাে, সযোয় সতাোর কো হয়, সেোয় 

আরে হাচ্ছজর। আত্মা েে বেোপী রকনা! ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩৩৮* 

  

আলমোড়া 

২৯ সে, ১৮৯৭ 

  

রিয় িিী িাক্তার, 

সতাোর পত্র এেং দ-ুসোতল ঔষয যোেেময় সপময়রি। কাল েন্ধো হমত সতাোর ঔষয 

পরীক্ষা কমর সদখরি। আিা করর, একটট ঔষয অমপক্ষা দুটটর রেশ্রমে সেিী িল 

পাওয়া যামে। 
  

আরে েকাল-রেকামল সঘাড়ায় চমড় যমেষ্ট েোয়াে করমত শুরু কমররি এেং তার িমল 

েতেই অমনকটা ভাল সোয কররি। েোয়াে শুরু কমর িেে েপ্তামহ িরীর এতই ভাল 

সোয কররমতরিলাে সয, সিমলমেলায় যখন কুচ্ছস্ত করতাে, তারপর সতেনটট কখনও 

সোয করররন। আোর তখন েতেই সোয হত সয, িরীর োকা একটা আনমন্দর রেষয়। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 389 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তখন িরীমরর িরত চ্ছক্রয়ামত আরে িচ্ছক্তর পররচয় সপতাে এেং িমতেক সপিীর 

নড়াচড়াই আনন্দ রদত। সে উৎিুে ভাে এখন অমনকটা কমে সগমি, তেু আরে 

রনমজমক সেি িচ্ছক্তোন্ সোয করর। িচ্ছক্ত-পরীক্ষায় চ্ছজ. চ্ছজ. এেং রনরঞ্জন দুজনমকই 

আরে েুহমূত ব ভূরেোৎ করমত পারতাে। দাচ্ছজবরলমঙ আোর েেেেয় েমন হত, আরে 

সযন সক আর একজন হময় সগরি। আর এখামন আোর েমন হয় সযন আোর সকান 

েোরযই সনই। সকেল একটটোত্র উমেখমযাগে পররেতবন হময়মি। জীেমন কখনও 

সিাোর েমঙ্গ েমঙ্গ আরে ঘুেুমত পারর না; অন্তত দ-ুঘণ্টা এপাি-ওপাি করমত হয়। 

সকেলোত্র োন্দ্রাজ সেমক দাচ্ছজবরলঙ পয বন্ত (দাচ্ছজবরলমঙর িেে োে পয বন্ত) োরলমি 

োো রাখার েমঙ্গ েমঙ্গ ঘুে আেত। সেই েুলভ রনদ্রার ভাে এখন এমকোমর চমল 

সগমি। আর আোর সেই পুরামনা এপাি-ওপাি করার যাত এেং রাচ্ছত্রর আহামরর পর 

গরে সোয করার ভাে আোর রিমর এমেমি। রদমনর আহামরর পর অেিে গরে সোয 

করর না। 
  

এখামন একটট িমলর োগান োকায় এখামন এমেই েরােমরর সচময়ও আরে সেিী িল 

সখমত শুরু কমররি। রকন্তু এখামন এখন সখাোরন িাড়া অনে সকান িল পাওয়া যায় 

না। ধননীতাল সেমক অনোনে িল আনোর সচষ্টা কররি। এখানকার রদনগুরল যরদও 

তীব্র গরে, তেু তৃষ্ণা সোয করর না। … সোমটর উপর, এখামন আোর িচ্ছক্ত ে্িূরত ব 

এেং স্বামস্থের িাচুয ব আোর রিমর আেমি েমল অনুভে কররি। তমে খুে সেিী 

দুগ্ধপামনর িমল সোয হয় অতেন্ত চরে ব জেমত শুরু কমরমি। সযামগন রক রলখমি, তা 

ভূ্রমক্ষপ করমে না। সে রনমজও সযেন ভয়-তরামে, অনেমকও তাই করমত চায়। আরে 

লখমনৌ-এ একটট েররির সষাল ভামগর এক ভাগ সখময়রিলাে; আর সযামগমনর েমত 

ঐ হমি আোর আলমোড়ার অেুমখর কারে! সযামগন সোয হয় দু-চাররদমনর েমযেই 

এখামন আেমে। আরে তার ভার সনে। ভাল কো, আরে েহমজই েোমলররয়াগ্রস্ত হময় 

পরড়—আলমোড়ায় এমে িেে েপ্তাহ সয অেুস্থ রিলাে, তা হয় সতা তরাই অিল 

রদময় আোর িমলই হময় োকমে! যা সহাক, েতবোমন আরে রনমজমক খুেই েলোন্ 

সোয কররি। িাক্তার, আরে যখন আজকাল তুষারেৃত পে বতিমৃঙ্গর েম্মুমখ যোমন েমে 

আেৃরত্ত করর—‘ন তেে সরামগা ন জরা ন েৃতুেঃ, িাপ্তেে রহ সযাগারিেয়ং 

িরীরে্।’১২২—সেই েেয় যরদ তুরে আোয় একোর সদখমত! 
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রােকৃষ্ণ রেিমনর করলকাতার েভাগুরল সেি োিলে লাভ করমি সজমন খুে েুখী 

হময়রি। এই েহৎ কাময বর েহায়ক যা োঁরা, তামদর েে বিকার কলোে সহাক। … অেীে 

ভালোো জানমে। ইরত 

  

িভুপদারশ্রত সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৩৯ 

  

[শ্রীযুক্ত িেদাদাে রেত্রমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

৩০ সে, ১৮৯৭ 

  

েুহৃিমরষু, 

শুরনমতরি, অপররহায ব োংোররক দুঃখ আপনার উপর পরড়য়ামি। আপরন জ্ঞানোন্, 

দুঃখ রক কররমত পামর? তোরপ েোেহাররমক েনু্ধ-জন-কতবেেমোময এ কোর উমেখ। 

অরপচ, ঐ েকল ক্ষে অমনক েেয় েেরযক অনুভে আনয়ন কমর। রকয়ৎকামলর 

জনে সযন োদল েররয়া যায় ও েতেেূময বর িকাি হয়। কাহারও ো অময বক েন্ধন খুরলয়া 

যায়। েকল েন্ধন অমপক্ষা োমনর েন্ধন েড় দৃঢ়—সলামকর ভয় যমের ভয় অমপক্ষাও 

অরযক; তাও সযন একটু শ্লে হইয়া পমড়; েন সযন অন্ততঃ েুহমূত বর জনে সদরখমত পায় 

সয, সলামকর কো—েতােত অমপক্ষা অন্তয বােী িভুর কো শুনাই ভাল। আোর সেঘ 

োমক, এই সতা োয়া! যরদও েহু রদেে যােৎ েহািময়র েরহত োক্ষাৎ েম্বমন্ধ পত্রারদ 

েেেহার হয় নাই, তোরপ অমনের রনকট েহািময়র েকল েংোদই িায় িাপ্ত হই। 

েমযে েহািয় কৃপাপূে বক এক গীতার অনুোদ ইংলমণ্ড আোয় সিরে কমরন। তাহার 

েলামট একিত্র ভেৎ-হস্তরলরপ োত্র রিল। শুরনলাে, তাহার উত্তরপমত্র অরত অল্প 

কো োকায় েহািময়র েমন—আপনার িরত আোর অনুরামগর েম্বমন্ধ রকচ্ছিৎ 

েমন্দহ হইয়ামি। 
  

উক্ত েমন্দহ অেূলক জারনমেন। অল্প কো রলরখোর কারে এই সয, চারর-পা োঁচ েৎেমরর 

েমযে ইংমরজী-গীতার েলামট ঐ একিত্র োত্র আপনার হস্তরলরপ সদরখলাে। তাহামত 
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সোয হইল সয, আপনার যখন অরযক রলরখোর অেকাি নাই, তখন পরড়োর অেকাি 

রক হইমে? 

  

রিতীয়ত শুরনলাে, সগৌরচে বরেরিষ্ট রহন্দযুে ব-িচারমকরই আপরন েনু্ধ, সদিী নিার 

কালা আদেী আপনার রনকট সহয়, সে ভয়ও রিল। তৃতীয়তঃ আরে সেি িূদ্র ইতোরদ, 

যা-তা খাই, যার-তার েমঙ্গ খাই—িকামিে সেখামন এেং এখামন। তা িাড়া েমতরও েহু 

রেকৃরত উপরস্থত—এক রনগু বে ব্রহ্ম সেি েুচ্ছঝমত পারর, আর তারই েেচ্ছক্তরেমিমষ রেমিষ 

িকাি সদরখমত পাইমতরি—ঐ-েকল েেচ্ছক্তরেমিমষর নাে ‘ঈশ্বর’ যরদ হয় সতা সেি 

েুচ্ছঝমত পারর—তচ্ছদ্ভন্ন কাল্পরনক জগৎকতবা ইতোরদ হােেকর িেমন্ধ েুচ্ছদ্ধ যায় না। 
  

ঐ িকার ‘ঈশ্বর’ জীেমন সদরখয়ারি এেং তা োঁহারই আমদমি চরলমতরি। স্মৃরত-পুরাোরদ 

োোনেেুচ্ছদ্ধ েনুমষের রচনা—ভ্রে, িোদ, সভদেুচ্ছদ্ধ ও সিষেুচ্ছদ্ধমত পররপূে ব। তাহার 

সযটুকু উদার ও িীরতপূে ব, তাহাই গ্রাহে, অপরাংি তোজে। উপরনষদ ্ও গীতা যোে ব 

িাস্ত্র—রাে, কৃষ্ে, েুদ্ধ, ধচতনে, নানক, কেীরারদই যোে ব অেতার; কারে ইোঁহামদর 

হৃদয় আকামির নোয় অনন্ত রিল—েকমলর উপর রােকৃষ্ণ; রাোনুজ-িঙ্করারদ 

েঙ্কীে ব-হৃদয় পচ্ছণ্ডতজী োত্র। সে িীরত নাই, পমরর দুঃমখ তা োঁহামদর হৃদয় কাোঁমদ নাই—

শুে পাচ্ছণ্ডতেই—আর আপরন তাড়াতারড় েুক্ত হইে!! তা রক হয়, েহািয়? কখনও 

হময়মি, না হমে? ‘আরে’র সলিোত্র োকমত রক রকিু হমে? 

  

অপর এক েহা রেিরতপরত্ত—আোর রদন রদন দৃঢ় যারো [হইমতমি] এই সয, জারত-

েুচ্ছদ্ধই েহামভদকারী ও োয়ার েূল—জন্মগত ো গুেগত েে বিকার জারতই েন্ধন। 

সকান সকান েনু্ধ েমলন—তা েমন েমন োক—োরহমর, েোেহাররমক, জারত-আরদ 

রারখমত হইমে ধেরক। … েমন েমন অমভদেুচ্ছদ্ধ (‘সপমট সপমট’ যার নাে েুচ্ছঝ), আর 

োরহমর রপিাচ-নতৃে, অতোচার, উৎপীড়ন—গরীমের যে; আর চণ্ডালও যরদ েড় 

োনুষ হয়, রতরন যমে বর রক্ষক!!! 
  

তামত আরে পমড়-শুমন সদখরি সয, যে বকে ব িূমদ্রর জনে নমহ; সে যরদ খাওয়া-দাওয়া 

রেচার ো রেমদিগেনারদ রেচার কমর সতা তামত সকান িল নাই, েৃো পররশ্রে োত্র। 

আরে িূদ্র ও সেি—আোর আর ও-েে হাঙ্গামে কাজ রক? আোর সেমির অমন্ন ো 

রক, আর হাড়ীর অমন্ন ো রক? আর জারত ইতোরদ উন্মত্ততা—যাজকমদর রলরখত গ্রমন্থই 
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পাওয়া যায়, ঈশ্বর-িেীত গ্রমন্থ নাই। যাজকমদর পূে বপুরুষমদর কীরতব তাহারাই সভাগ 

করুন, ঈশ্বমরর োেী আরে অনুেরে করর, তাহামতই আোর কলোে হইমে। 
  

আর এক কো েুমঝরি সয, পমরাপকারই যে ব, োকী যাগযজ্ঞ েে পাগলাে—রনমজর 

েুচ্ছক্ত-ইিাও অনোয়। সয পমরর জনে েে রদময়মি, সে-ই েুক্ত হয়, আর যারা ‘আোর 

েুচ্ছক্ত, আোর েুচ্ছক্ত’ কমর রদনরাত োো ভাোয়, তাহারা ‘ইমতা নষ্টস্তমতা ভ্রষ্টঃ’ হময় 

সেড়ায়, তাহাও অমনকোর িতেক্ষ কমররি। এই পা োঁচ রকে সভমে েহািয়মক পত্রারদ 

রলরখমত ভরো হয় নাই। 
  

এ েে েমেও যরদ আপনার িীরত আোর উপর োমক, েড়ই আনমন্দর রেষয় সোয 

কররে। ইরত 

  

দাে 

রেমেকানন্দঃ 

  

৩৪০* 

  

আলমোড়া 

১ জনু, ১৮৯৭ 

  

রিয়—, 

তুরে সেদ েম্বমন্ধ সয আপরত্তগুরল িদি বন কমরি, সেগুরল যোে ব েমল স্বীকার করমত 

পারা সযত, যরদ ‘সেদ’ িমব্দ সকেল েংরহতা সোঝাত। রকন্তু িকৃতপমক্ষ ভারমতর 

েে বোরদেম্মত েতানুোমর েংরহতা, ব্রাহ্মে ও উপরনষদ্ এই রতনটটর েেটষ্টই সেদ! 

এমদর েমযে িেে দুটটমক কে বকাণ্ড েমল এখন একরকে তুমল সদওয়া হময়মি। সকেল 

উপরনষদমকই আোমদর েকল দাি বরনক ও রেরভন্ন েম্প্রদাময়র িরতষ্ঠাতারা গ্রহে 

কমরমিন। 
  

সকেল েংরহতা-অংিটটই সেদ, এ েত অরত আযুরনক এেং স্বগীয় স্বােী দয়ানন্দই এই 

েমতর িেে িেতবক! িাচীন রহন্দেুোমজর সভতর এই েমতর িভাে রকিুোত্র 

রেে্তৃত হয়রন। 
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স্বােী দয়ানমন্দর এই েত অেলম্বন করোর কারে এই সয, রতরন, সভমেরিমলন, 

েংরহতার নূতন যরমনর েোখো কমর রতরন একটট পূে বাপরেঙ্গত েতোমদর েৃটষ্ট 

করমেন, রকন্তু তা োঁর েোখো-িোলীমত সগাল েেভামেই সেমক সগল; শুযু এইটুকু হল 

সয, রতরন েংরহতার সভতর সয অোেঞ্জেে রনোরমের সচষ্টা করমলন, সেই 

অোেঞ্জেে—সেই সগালমযাগ ‘ব্রাহ্মমে’র উপর রগময় পড়ল। আর তা োঁর িরক্ষপ্তোদ ও 

অনোনে েোখো-িোলী েমেও এখনও এেন অমনক স্থল আমি, যার সভতর সগাল 

তখনও সযেন, এখনও সতেরন রময়মি। 
  

যরদ েংরহতার উপর রভরত্ত কমর পূে বাপর োেঞ্জেেপূে ব একটট যে বিোলী গেন করা 

েম্ভে হয়, তমে উপরনষদমক রভরত্ত কমর সয আরও অমনক সেিী োেঞ্জেেপূে ব যে ব 

স্থাপন করা সযমত পামর, এ-কো েহস্রগুমে সেিী রনচ্ছশ্চত। অরযকন্তু এ পমক্ষ েেগ্র 

জারতর পূে বিচরলত েসতর রেরুমদ্ধ সযমত হয় না। এ পমক্ষ িাচীন েকল আচায বই 

সতাোর পমক্ষ োকমেন, আর নূতন নূতন পমে অগ্রগরতরও যমেষ্ট অেকাি োকমে। 
  

গীতা রনশ্চয়ই এতরদমন রহন্দযুমে বর োইমেল-স্বরূপ হময় দা োঁরড়ময়মি এেং উহা 

েমূ্পে বরূমপই ঐ েম্মামনর উপযুক্ত; রকন্তু শ্রীকৃমষ্ণর েূল চররত্র েতবোমন এতটা 

কুয়ািায় সেমক আমি সয, তা সেমক জীেনিদ উদ্দীপনা লাভ করা েতবোন কামল 

অেম্ভে। রেমিষতঃ েতবোন যুমগ নূতন নূতন রচন্তািোলী ও নূতন ভামে জীেনযাত্রা-

রনে বামহর িময়াজন হময় উমেমি। আিা করর, আোর এই কু্ষদ্র পত্র সতাোয় আোর 

িদরি বত পমে রচন্তার োহাযে করমে। আোর শুভািীোদ জানমে। ইরত 

  

সতাোরই 

রেমেকানন্দ 

  

৩৪১ 

  

[[স্বােী শুদ্ধানন্দমক রলরখত]] 
  

ওোঁ  তৎ েৎ 

  

আলমোড়া 

১ জনু, ১৮৯৭ 
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কলোেেমরষু, 

অেগেং কুিলং তত্রাতোনাং োতবাি েরেমিষাং েেেে তে পচ্ছত্রকায়াে্। েোরপ 

রেমিমষাঽচ্ছস্ত িরীরেে; েরেমিষঃ জ্ঞাতেেঃ রভষক্্িেরেে িরিভূষেেে েকািাৎ। 

ব্রহ্মানমন্দন েংসৃ্কতয়া এে রীতো চলত্বযুনা রিক্ষা; যরদ পশ্চাৎ পররেতবনেমহব তদরপ 

কারময়ৎ। েমে বষাং েম্মরতং গৃহীত্বা তু করেীয়রেরত ন রেস্মতবেেে্। 
  

অহেযুনা আলমোড়ানগরেে রকচ্ছিদুত্তরং কেেরচদ্ েরেজ উপেমনাপমদমি রনেোরে। 

েম্মুমখ রহেরিখরারে রহোলয়েে িরতিরলতরদোকরকনরঃ রপণ্ডীকৃতরজতানীে ভারন্ত 

িীেয়রন্ত চ। অেোহতোয়ুমেেমনন রেমতন সভাজমনন েেরযকেোয়ােমেেয়া চ েুদৃঢ়ং 

েুদৃিেং চ েঞ্জাতং সে িরীরে্। সযাগানন্দঃ খলু েেরযকেস্বস্থ ইরত িমৃোরে আেন্ত্রয়ারে 

তোগন্তুেনত্রে। রেমভতেমেৌ পুনঃ পাে বতোৎ জলাৎ োময়াশ্চ। ‘উরষত্বা করতপয়ারন 

রদেোরন অমত্রাপেমন যরদ ন তােদ্ রেমিষঃ েোমযঃ গি ত্বং করলকাতায়াে্’ ইতেহেদে 

তেরলখে্। যোরভরুরচ কররষেরত। অচুেতানন্দঃ িরতরদনং োয়ামে আলমোড়ানগয বাং 

গীতারদিাস্ত্রপােং জনানাহয়ূ কমরারত। েহনূাং নগরোরেনাং স্কন্ধাোরস্থানাং ধেনোনাি 

েোগমোঽচ্ছস্ত তত্র িতেহে্। েে বানমেৌ িীোরত সচরত িমৃোরে। 
  

‘যাোনে বঃ ইতোরদ সশ্লাকেে সযা েঙ্গাে বঃ ত্বয়া রলরখতঃ নামেৌ েন্মমত েেীচীনঃ। েরত 

জমল প্ল্ারেমত উদপামন নাচ্ছস্ত অে বঃ িময়াজনে্’ ইরত অেোে বঃ—রেষমোঽয়ে্ 

উপনোেঃ, রকং েংপ্লুমতাদমক েরত জীোনাং তৃষ্ণা রেলুপ্তা ভেরত? যমদেেং ভমেৎ 

িাকৃরতমকা রনয়েঃ জলপ্ল্ারেতায়াং ভূমেৌ জলপানং রনরে বকং—ক্বরচদরপ োয়ুোমগ বে 

অেো অমনেন সকনারপ গূমঢ়মনাপাময়ন জীোনাং তৃষ্ণারনোরেং েোৎ, তদাঽমেৌ 

অপূে বং অে বঃ োে বকঃ ভরেতুেমহবৎ। নানেো। িাঙ্কর এোেলম্বনীয়ঃ। 
  

ইয়েরপ [েোখো] ভরেতুেহবরত—েে বতঃ েংপ্লুমতাদকায়ােরপ ভূমেৌ যাোনুদপামন 

অে বঃ তৃষ্ণাতুরাোে্ (অল্পজলেলং ভমেরদতেে বঃ) ‘আস্তাং তােদ্ জলরারিঃ, েে 

িময়াজনং স্বমল্পঽরপ জমল রেযেরত’ এেং রেজানতঃ ব্রাহ্মেেে েমে বষু সেমদষু অে বঃ 

িময়াজনে্। যো েংপ্লুমতাদমক পানোত্রং িময়াজনে্ তো েমে বষু সেমদষু 

জ্ঞানোত্রং িময়াজনে্। 
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ইয়েরপ েোখো অরযকতরা েরন্নরযোপন্না গ্রন্থকারারভমিতা চ। উপপ্ল্ারেতায়ােরপ ভূমেৌ 

পানায় উপামদয়ং পানায় রহতং জলমেে অরেষেরন্ত সলাকাঃ নানাৎ। নানারেযারন 

জলারন েরন্ত রভন্নগুে-যে বারে উপপ্ল্ারেতায়া অরপ ভূমেস্তারতেোৎ। এেং রেজানন্ 

ব্রাহ্মমো্ঽরপ রেরেযজ্ঞামনাপপ্ল্ারেমত সেদামখে িব্দেেুমদ্র েংোরতৃষ্ণারনোরোে বং 

তমদে গৃহ্নীয়াৎ যদলং ভেরত রনঃমশ্রয়োয়। ব্রহ্মজ্ঞানং রহ তৎ। 
  

ইরত িং োিীে বাদং রেমেকানন্দে্য 

  

[েঙ্গানুোদ] 
  

কলোেেমরষু, 

সতাোর রচটেমত েমের েরেমিষ োতবা ও তত্রতে েকমলর কুিল অেগত হলাে। 

আোরও িরীমরর রকিু উন্নরত হময়মি। রভষক্্িের িরিভূষমের কামি েরেমিষ 

জানমে। ব্রহ্মানন্দ এখন েংমিারযত িস্তােেতই রিক্ষাকায ব চারলময় যাক, পমর 

পররেতবন িময়াজন হমল তাও সযন কমর। রকন্তু একো ভুলমল চলমে না সয, েকমলর 

েম্মরত রনময়ই তা করমত হমে। 
  

আরে েতবোমন আলমোড়া সেমক রকচ্ছিৎ উত্তমর একজন েেেোয়ীর একটট োগান- 

োড়ীমত োে কররি। আোর েম্মুমখ তুষারািন্ন রহোলময়র চূড়াগুরল িরতিরলত 

েূয বামলামক রজতসূ্তমপর েত সদখামি এেং আনন্দ িদান করমি। েুক্তোয়ু-সেেন, 

রেতাহার এেং যমেষ্ট েোয়ামের িমল আোর িরীর রেমিষ েুদৃঢ় ও েুদৃিে হময়মি। 

রকন্তু শুনমত সপলাে সয, সযাগানন্দ খুে অেুস্থ। তামক এখামন আেোর জনে আেন্ত্রে 

কররি। সে অেিে পাহামড় জলহাওয়ায় ভয় পায়। আজ তামক রলখলাে, ‘এই োগামন 

রকিুরদন সেমক সদখ—যরদ অেুমখর সকান উপিে সোয না কর, তমে করলকাতা রিমর 

সযও।’—এখন সে সযেন ভাল েমন কমর, তাই করমে। আলমোড়া িহমর অচুেতানন্দ 

িরত েন্ধোয় েহুমলাক একত্র কমর তামদর েম্মুমখ গীতা এেং অনোনে িাস্ত্রগ্রন্থ পাে 

কসর। িহমরর অমনক অরযোেী, এেন রক ধেনোোে সেমক ধেমনেরা পয বন্ত িরতরদন 

আমে; আর শুনরি, তারা আমলাচনা রেমিষ উপমভাগ কমর। 
  

‘যাোনে ব উদপামন েে বতঃ স্বংপ্লুমতাদমক’ (গীতা, ২।৪৬)—ইতোরদ সশ্লামকর তুরে সয 

েঙ্গাে ব রলমখি, তা আোর েমত েেীচীন নয়। তুরে এই অে ব রদময়ি—‘যখন সদি 
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জলপ্ল্ারেত হয়, তখন পামনর জনে পুেররেী িভৃরতর িময়াজন নাই’—এটা অদ্ভুত 

কল্পনা। জলপ্ল্ােন হমল সলামকর তৃষ্ণা রেলুপ্ত হময় যায় নারক? িাকৃরতক রনয়ে যরদ 

এরূপ হয় সয, সকান স্থান জলপ্ল্ারেত হোর পর জল পান রনরে বক হময় যায়, আর োয়ু 

অেো সকান অদৃিে উপাময় স্বতই তৃষ্ণা দূরীভূত হময় যায়—তমেই ঐ অদ্ভুত েোখো 

েেীচীন হমত পামর, নতুো নয়। িঙ্কমরর েোখোই অনুেরেীয়। 
  

অেো এ ভামেও সশ্লাকটটর েোখো হমত পামরঃ েেস্ত সদি েনোপ্ল্ারেত হমল তৃষ্ণাতুমরর 

রনকট কু্ষদ্র জলািময়র যতটুকু িময়াজন (অে বাৎ োোনে পররোে পানীয় জলই 

তৃষ্ণামতবর পমক্ষ যমেষ্ট)—সে সযেন েমল, ‘রেরাট জলরারি োকুক ো না োকুক, 

োোনে একটু পানীয় জলই আোর পমক্ষ যমেষ্ট’—জ্ঞানী ব্রাহ্মমের পমক্ষ েেগ্র 

সেদগ্রমন্থও ততটুকুই িময়াজন। েে বেোপী েনোর িময়াজন সযেন তৃষ্ণারনোরে োত্র, 

সতেরন েেগ্র সেমদর িময়াজন সকেল জ্ঞান। 
  

এই েোখোটটও অরযকতর স্পষ্ট ও গ্রন্থকামরর অরভিায়ানুরূপ—েেস্ত স্থান জলপ্ল্ারেত 

হমল োনুষ সকেল পামনর জনে আহরেীয়, পামনর সযাগে জমলরই অনুেন্ধান কমর, 

অনে জমলর নয়। (কারে) জলপ্ল্ােন হমলও েৃরত্তকার তারতেোনুোমর রেরভন্ন গুমের 

ও রেরভন্ন যমে বর জল সদখমত পাওয়া যায়। সকৌিলী ব্রাহ্মেও সেরূপ জ্ঞামনর 

িতযারাপ্ল্ারেত ‘সেদ’ নামে খোত রেরাট িব্দেেুদ্র হমত সেই অংিটুকু আহরে 

করমেন, যামত েংোমরর দারুে তৃষ্ণা দূর হয় এেং যা েুচ্ছক্ত দান করোর িচ্ছক্ত যারে 

কমর। সকেল ব্রহ্মজ্ঞানই তা করমত েক্ষে। আিীে বাদ ও শুমভিা জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৪২* 

  

[সেরী সহলেময়স্টারমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

২ জনু, ১৮৯৭ 

  

সেমহর সেরী, 
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আোর িরতশ্রুত সখািগল্পভরা েড় রচটেখারন শুরু কররি—আকামর তা েরতে েড় হময় 

উেুক, এই েরদিা রনময়। তা যরদ না হময় ওমে, সে সতাোর কে বিল। সতাোর স্বাস্থে 

রনশ্চয়ই খুে ভাল যামি। আোর িরীর খুেই খারাপ; আজকাল রকিুটা উন্নরত সোয 

কররি—আিা করর খুে িীঘ্রই সেমর উেে। 
  

লণ্ডমনর কাজকে ব রক রকে চলমি? আোর ভয় হমি, েুচ্ছঝ ো সেটা এমকোমর 

সভমঙচুমর যায়। তুরে োমঝ োমঝ লণ্ডন যাও সতা? স্টারিবর একটট রিশুেন্তান হময়মি, 

নয় রক? 

  

ভারমত েেতলভূরেমত এখন দােদাহ। তা েহে করমত না সপমর এখামন এই পাহামড় 

এমেরি—জায়গাটা েেতমলর সচময় রকিু োণ্ডা। 
  

আলমোড়ার সকান েেেোয়ীর একটট চেৎকার োগামন আরি—এর চারররদমক েহু 

সক্রাি পয বন্ত পে বত ও অরেে। পরশু রামত্র একটট রচতাোঘ এই োগামন এমে পাল 

সেমক একটট িাগল রনময় সগমি। চাকরমদর িােপে সচোঁ চামেরচ ও পাহারাদার রতব্বতী 

কুকুরগুরলর সঘউ সঘউ িব্দ রেমল ভময় িাে োণ্ডা হোর েত অেস্থা ঘমটরিল। আরে 

এখামন আো অেরয সরাজ রামত্র এই কুকুরগুরলমক সেি রকিুটা দূমর রিকল রদময় 

সেোঁময রাখা হমি, যামত তামদর সচোঁ চামেরচমত আোর ঘুমের েোঘাত না ঘমট। রচতাোঘটট 

তাই েুমযাগ েুমঝ একটট সেি ভাল আহায ব জটুটময় রনল, েম্ভেতঃ অমনক েপ্তাহ এ-

রকে সজামটরন। এমত তার িভূত কলোে সহাক! 
  

রেে েূলারমক সতাোর েমন পমড় রক? কময়করদন োকোর জনে রতরন এখামন 

এমেমিন, রকন্তু রচতাোমঘর েৃত্তান্তটট শুমন সেি ঘােমড় রগময়মিন। সদখা যামি সয, 

লণ্ডমন পাকা চােড়ার চারহদা খুে সেিী, আর অনে রকিুর সচময় এই চারহদাই আোমদর 

রচতা ও োঘগুরলর েমযে েোপক বংে রনময় এমেমি। 
  

সতাোমক রলখমত রলখমত আোর োেমন োরর োরর রদগন্তরেে্তৃত েরমির চূড়াগুরলর 

উপর অপরামহ্নর রচ্ছক্তোভা উদ্ভারেত হময় উমেমি। সেগুরল এখান সেমক সোজােুচ্ছজ 

কুরড় োইল—আর আোঁকাো োঁকা পাে বতে পমে চরেি োইল। 
  

আিা করর কাউমণ্টে-এর কাগমজ সতাোর তজবোগুরল েোদমর গৃহীত হময়মি। এই 

জরুেলী-উৎেমের েরেুমে আোমদর সদিীয় কময়কজন রাজার েমঙ্গ আোর ইংলণ্ড 
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যাোর খুে ইিা রিল এেং েুমযাগও ঘমটরিল, রকন্তু আোর রচরকৎেমকরা এত িীঘ্র 

আোমক কামজ নােমত রদমত নারাজ। কারে ইওমরাপ যাওয়া োমন কামজ লাগা। তাই 

নয় রক? সেখামন িুটট সেমল রুটট সেমল না। এখামন সগরুয়া-কাপড়খানাই যমেষ্ট, 

অমেল খাোর রেলমে। যা সহাক, আরে এখন েহুিতোরিত রেশ্রাে উপমভাগ কররি, 

আিা করর—এমত আোর পমক্ষ ভালই হমে। 
  

সতাোর কাজ রকরকে চলমি? আনমন্দ না দুঃমখ? সতাোর রক ইিা হয় না সেি 

কময়ক েির সকান কাজকে ব না কমর পররপূে ব রেশ্রাে রনমত? রনদ্রা আহার েোয়াে 

এেং েোয়াে আহার রনদ্রা—আরও কময়ক োে শুযু এই কমর আরে কাটামত যাচ্ছি। 

রেঃ গুিউইন আোর েমঙ্গ আমিন। ভারতীয় সপাষামক তুরে যরদ তামক সদখমত! খুে 

িীঘ্রই েস্তক েুণ্ডন কররময় তামক একটট পূে ব-রেকরিত েন্নোেীমত পররেত করমত 

যাচ্ছি। 
  

তুরে এখনও রকিু রকিু সযাগাভোে করি নারক? তামত রকিু উপকার সপময়ি রক? 

খের সপলাে—রেঃ োটটবন োরা রগময়মিন। রেমেে োটটবন সকেন আমিন—তা োঁমক 

োমঝ োমঝ সদখমত যাও সতা? 

  

রেে সনাে্ল্সক তুরে সচন রক? তা োঁমক তুরে কখনও সদমখি? এখামনই আোর রচটে সিষ 

করমত হমি, কারে রেরাট এক যূরলর ঝড় আোর উপর রদময় েময় যামি, সলখা আর 

েম্ভে হমি না। এ-েেই সতাোর কে বিল, সেমহর সেরী, কারে আোর সতা ইিা 

রিল—সতাোমক কত না অদ্ভুত ঘটনা রলখে ও েজার গল্প েলে; এখন সেগুরল 

আোমক ভরেষেমতর জনে জো রাখমত হমে, আর সতাোমকও অমপক্ষা কমর োকমত 

হমে। ইরত 

  

েতত িভুেেীমপ সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৪৩* 

  

আলমোড়া 

৩ জনু, ১৮৯৭ 
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কলোেীয়া রেে সনাে্্ল্, 

… আরে রনমজ সতা সেি েন্তুষ্ট আরি। আরে আোর স্বমদিোেীমদর অমনকমক 

জারগময়রি; আর আরে সচময়রিলাে তাই। জগৎ আপন যারায় চলুক এেং কমে বর গরত 

অিরতরুদ্ধ সহাক। এ জগমত আোর আর সকান েন্ধন সনই। েংোমরর েমঙ্গ আোর 

যমেষ্ট পররচয় হময়মি, এর েেখারনই স্বাে বিমোরদত—স্বামে বর জনে জীেন, স্বামে বর জনে 

সিে, স্বামে বর জনে োন, েেই স্বামে বর জনে। অতীমতর রদমক দৃটষ্টপাত করর এেং 

সদখমত পাই, আরে এেন সকান কাজ করররন যা স্বামে বর জনে—এেন রক আোর সকান 

অপকে বও স্বাে বিমোরদত নয়; েুতরাং আরে েন্তুষ্ট আরি। অেিে আোর এেন রকিু 

েমন হয় না সয, আরে সকান রেমিষ ভাল ো েহৎ কাজ কমররি; রকন্তু জগৎটা েড়ই 

তুি, েংোর েড়ই জঘনে এেং জীেনটা এতই হীন সয, এই সভমে আরে অোক হই, 

েমন েমন হারে সয, যুচ্ছক্তিেে হওয়া েমেও োনুষ সকেন কমর এই স্বামে বর—এই হীন 

ও জঘনে পুরস্কামরর সপিমন িুটমত পামর। 
  

এই হল খা োঁটট কো। আেরা একটা সেড়াজামল পমড় সগরি এেং যত িীঘ্র সকউ সেররময় 

সযমত পামর, ততই েঙ্গল। আরে েমতের োক্ষাৎ সপময়রি; এখন সদহটা সজায়ার-ভাটায় 

সভমে চলুক—সক োো ঘাোয়? 

  

আরে এখন সযখামন আরি, সেটট পাহামড়র উপর এক েুন্দর োগান। উত্তমর িায় েেস্ত 

রদক্্চক্রোল জমুড় স্তমর স্তমর দা োঁরড়ময় আমি রহোলময়র তুষারিঙৃ্গােলী আর রনরেড় 

েনরাচ্ছজ। এখামন সতেন িীত সনই, গরেও সেিী নয়। েকাল ও েন্ধোগুরল েড়ই 

েমনারে। োরা গ্রীষ্মটা আোর এখামন োকা উরচত; েষ বা শুরু হমল েেতমল সনমে 

রগময় কাজ করোর ইিা। 
  

সলাকালয় সেমক দূমর—রনভৃমত নীরমে পুোঁরেপত্র রনময় পমড় োকার েংস্কার রনময়ই 

আরে জমন্মরি, রকন্তু োময়র ইিা অনেরূপ; তেু েংস্কামরর অনুেৃরত্ত চমলমি। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৪৪* 

  

[জননক আমেররকান ভক্তমক রলরখত] 
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আলমোড়া 

৩ জনু, ১৮৯৭ 

আোর জনে সতাোমদর এত রচরন্তত হোর রকিুই সনই। আোর সদহ নানািকার সরামগ 

োর োর আক্রান্ত হমি এেং সেই কাল্পরনক পক্ষীরেমিমষর (Phoenix) েত আরে 

আোর োর োর আমরাগে লাভও কররি। আোর িরীর দৃঢ়েদ্ধ েমল আরে সযেন িীঘ্র 

আমরাগে লাভ করমত পারর, সতেরন আোর অরতররক্ত িচ্ছক্ত আোর সদমহ সরাগ রনময় 

আমে। েে রেষময়ই আরে চরেপন্থী—এেন রক আোর স্বাস্থে েম্পমকবও তাই; হয় 

আরে সলৌহদৃঢ় েৃমষর েত অদেে েলিালী, নতুো এমকোমর ভিমদহ … । 
  

অরতররক্ত পররশ্রমের জনেই এই সরামগর েৃটষ্ট হময়রিল—রেশ্রাে সনওয়ার িমল সে 

সরাগ িায় দূর হময়মি। দাচ্ছজবরলমঙ োকমত আরে েমূ্পে ব সরাগেুক্ত হময়রিলাে; রকন্তু 

এখন আলমোড়ামত এমে আর েে রেষময় েুস্থ সোয করমলও অজীে বমরামগ োমঝ 

োমঝ ভুগরি, এেং তা োরাোর জনে ‘Christian Science’ (রনমজর রেশ্বােেমল সরাগ 

োরানর) েত অনুযায়ী রেমিষ সচষ্টাও কররি। দাচ্ছজবরলমঙ শুযু োনরেক রচরকৎো-

েহাময়ই আরে নীমরাগ হময়রিলাে। আর এখামন আোর রনতেকে ব হমি—যমেষ্ট 

পররোমে েোয়াে করা, পাহাড় চড়াই করা, েহুদূর পয বন্ত সঘাড়ায় সদৌড়ান এেং তারপর 

আহার ও রেশ্রাে। এখন আরে আমগর সচময় অমনক েুস্থ সোয কররি এেং িচ্ছক্তও সেি 

পাচ্ছি। এর পর যখন সদখা হমে, তখন সদখমত পামে—আোর সচহারা কুচ্ছস্তরগমরর 

েত। 
  

তুরে সকেন আি এেং রক করি, রেমেে-এর েেয় সকেন কাটমি জারনও। েোমঙ্কর 

জো রকিু রকিু োড়াি সতা? আোর জনে হমলও তা সতাোমক করমত হমে। যরদ সিষ 

পয বন্ত আোর স্বাস্থে সভমঙই পমড়, তাহমল এখামন কাজ একদে েন্ধ কমর রদময় আরে 

আমেররকায় চমল যাে। তখন আোমক আহার ও আশ্রয় রদমত হমে—সকেন পারমে 

সতা? ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ৩৪৫-৩৫৪ 

৩৪৫ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

১৪ জনু, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

চারুর সয পত্র তুরে পাোইয়াি, তাহার রেষময় আোর েমূ্পে ব েহানুভূরত আমি। 

েহারােীমক সয Address (োনপত্র) সদওয়া হইমে, তাহামত এই কোগুরল োকা উরচতঃ 

  

১| অরতরচ্ছঞ্জত না হয় অে বাৎ ‘তুরে ঈশ্বমরর িরতরনরয’ ইতোরদ nonsense (োমজ কো), 

যাহা আোমদর native (সনটটভ)-এর স্বভাে। 
  

২| তা োঁহার রাজত্বকামল েকল যমে বর িরতপালন হওয়ার জনে ভারতেমষ ব ও ইংলমণ্ড 

আেরা রনভবময় আোমদর সেদান্ত েত িচার কররমত েক্ষে হইয়ারি। 
  

৩| তা োঁহার দররদ্র ভারতোেীর িরত দয়া, যো—দুরভবমক্ষ স্বয়ং দান িারা ইংমরজরদগমক 

অপূে ব দামন উৎোরহত করা। 
  

৪| তা োঁহার দীঘ ব জীেন িাে বনা ও তা োঁহার রামজে উত্তমরাত্তর িজামদর েুখেেৃচ্ছদ্ধ িাে বনা। 
  

শুদ্ধ ইংমরজীমত রলরখয়া আোয় আলমোড়ার টেকানায় পাোইমে। আরে েই কররয়া 

রেেলায় পাোইে। কাহামক পাোইমত হইমে রেেলায়—রলরখমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুনশ্চ—েে হইমত শুদ্ধানন্দ আোয় োপ্তারহক পত্র রলমখ, তাহার একটা নকল সযন 

েমে রামখ। ইরত 
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—রে 

  

৩৪৬ 

  

[স্বােী অখণ্ডানন্দমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

১৫ জনু, ১৮৯৭ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোর েরেমিষ েংোদ পাইমতরি ও উত্তমরাত্তর আনচ্ছন্দত হইমতরি। ঐরূপ কাময বর 

িারাই জগৎ রকরনমত পারা যায়। েতেতান্তমর আমে যায় রক? োোে্—তুরে আোর 

লক্ষ লক্ষ আরলঙ্গন আিীে বাদারদ জারনমে। কে ব কর, কে ব, হাে আওর কুি্ নরহ োঙ্গমত 

সহোঁ—কে ব কে ব কে ব even unto death (েৃতুে পয বন্ত)। দুে বলগুমলার কে বেীর েহােীর 

হমত হমে—টাকার জনে ভয় নাই, টাকা উমড় আেমে। টাকা, যামদর লইমে, তারা 

রনমজর নামে রদক্, হারন রক? কার নাে—রকমের নাে? সক নাে চায়? দূর কর নামে। 

কু্ষরযমতর সপমট অন্ন সপৌৌঁিামত যরদ নাে যাে েে রোতমলও যায়, অমহাভাগে-

েমহাভাগেে্। … ভোলা সোর ভাইমর, অোয়োই চমলা। It is the heart, that conquers, 

not the brain (হৃদয়, শুযু হৃদয়ই জয়ী হময় োমক—েচ্ছস্তে নয়)। পুোঁরেপাতড়া 

রেমদেরেমদে, সযাগ যোন জ্ঞান—সিমের কামি েে যূলেোন—সিমেই অরেোরদ 

রেচ্ছদ্ধ, সিমেই ভচ্ছক্ত, সিমেই জ্ঞান, সিমেই েুচ্ছক্ত। এই সতা পুমজা, নরনারী-িরীরযারী 

িভুর পুমজা, আর যা রকিু ‘সনদং যরদদেুপােমত’। এই সতা আরম্ভ ঐরূমপ আেরা 

ভারতেষ ব—পৃরেেী সিময় সিলে না? তমে রক িভুর োহাত্মে! 
  

সলামক সদখুক, আোমদর িভুর পাদস্পমি ব সলামক সদেত্ব পায় রকনা! এরই নাে 

জীেন্মুচ্ছক্ত, যখন েেস্ত ‘আরে’—স্বাে ব চমল সগমি। 
  

ওয়া োহাদুর, গুরুকী িমত! ক্রমে রেস্তামরর সচষ্টা কর। তুরে যরদ পার সতা করলকাতায় 

এমে আরও কতকগুমলা সিমলপুমল রনময় একটা িণ্ড তুমল তামদর দু-একজনমক 

রনময় কামজ লারগময় এক জায়গায়—আোর এক জায়গায় যাও! ঐ রকমে রেস্তার কর 

আর তামদর তুরে inspect (তোেযান) কমর সেড়াও—ক্রমে সদখমে সয, ঐ কায বটা 

permanent (স্থায়ী) হমে—েমঙ্গ েমঙ্গ যে ব ও রেদোিচার আপনা-আপরনই হমে। 
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আরেই করলকাতামত রেমিষ রলমখরি। ঐ রকে কাজ করমলই আরে োোয় কমর 

নারচ—ওয়া োহাদুর! ক্রমে সদখমে এক-একটা রিটষ্ট্রট (সজলা) এক-একটা centre 

(সকন্দ্র) হমে—permanent (স্থায়ী)। আরে িীঘ্রই plain-এ (েেতমল) নােরি। েীর আরে, 

যুদ্ধমক্ষমত্র েরে, এখামন সেময়োনুমষর েত েমে োকা রক আোর োমজ? ইরত 

  

সতাোমদর রচরমিোেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

৩৪৭* 

  

আলমোড়া 

২০ জনু, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেে সনাে্ল্, 

… সতাোমক েরলভামে জানাচ্ছি সয, সতাোর িমতেকটট কো আোর কামি েূলেোন, 

সতাোর িমতেকখারন রচটে আোমক খুেই আনন্দ সদয়। যখনই ইিা ও েুমযাগ হমে, 

তখনই তুরে রনঃেমঙ্কামচ রলমখা এেং সজমনা সয, সতাোর একটট কোও আরে ভুল েুঝে 

না, একটট কোও উমপক্ষা করে না। অমনক কাল কামজর সকান খের পাইরন। তুরে 

আোয় রকিু জানামত পার রক? ভারমত আোমক রনময় যতই োতাোরত করুক না 

সকন, আরে এখামন সকান োহামযের আিা রারখ না। এরা এত দররদ্র! 
  

তমে আরে রনমজও সযভামে রিক্ষালাভ কমররিলাে, টেক সেইভামেই গামির তলা 

আশ্রয় কমর এেং সকানরকমে অন্নেমস্ত্রর েেেস্থা কমর কাজ শুরু কমর রদময়রি। 

কামজর যারাও অমনকটা েদমলমি। আোর কময়কটট সিমলমক দুরভবক্ষ-পীরড়ত 

অিমল পাটেময়রি। এমত যাদুেমন্ত্রর েত কাজ হময়মি। আরে সদখমত পাচ্ছি আর 

আোর রচরকামলর যারোও রিল তাই সয, হৃদয়—শুযু হৃদময়রই সভতর রদময় েকমলর 

েে বস্থল স্পি ব করমত পারা যায়। েুতরাং েতবোন পররকল্পনা এই সয, েহু যুেকমক গমড় 

তুলমত হমে—(উচ্চমশ্রেীমক রনময়ই আরম্ভ করে, রনম্নমশ্রেীমক রনময় নয়; ওমদর জনে 

আোয় একটু অমপক্ষা করমত হমে)—এেং সকান একটট সজলায় তামদর 

জনকময়কমক পাটেময় রদময় আোর িেে অরভযান শুরু করে। যে বরামজের এই 
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অগ্রগােী করে বগে যখন পে পররোর কমর সিলমে, তখন তে ও দি বন েলার েেয় 

আেমে। 
  

জনকময়ক সিমল ইমতােমযেই রিক্ষা পামি; রকন্তু কামজর জনে সয জীে ব 

আশ্রয়টট১২৩ আেরা সপময়রিলাে, গত ভূরেকমম্প তা সভমঙ সগমি; তমে ো োঁমচায়া 

একটু সয, এটা ভাড়া-োড়ী রিল। যাক, ভােোর রকিু সনই; রেপরত্ত ও রনরাশ্রয়তার 

েমযেও কাজ চারলময় সযমত হমে। এ পয বন্ত আোমদর েম্বল শুযু েুচ্ছণ্ডত েস্তক, সিোঁড়া 

কাপড় ও অরনচ্ছশ্চত আহার। রকন্তু এই পরররস্থরতর পররেতবন হমেও রনশ্চয়; কারে 

আেরা েমন-িামে এই কামজ সলমগরি। 
  

এক রহোমে এটা েতে সয, এমদমির সলামকর তোগ করোর রকিু সনই েলমলই চমল, 

তেু তোগ আোমদর েজ্জাগত। সয-েে সিমলরা রিক্ষা পামি, তামদর একজন একটট 

সজলার ভারিাপ্ত একচ্ছজরকউটটভ ইচ্ছঞ্জনীয়ার (Executive Engineer) রিল। ভারমত 

এটট একটট উচ্চ পদ। সে খড়কুমটার েত ঐ পদ তোগ কমরমি। … আোর অেীে 

ভালোো জানমে। ইরত 

  

সতাোমদর েতোেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

৩৪৮ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

২০ জনু, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

সতাোর িরীর পূে বামপক্ষা ভাল আমি শুরনয়া েুখী হইলাে। সযামগন ভায়ার কোোতবা? 

রতরন েটেমক কন না, এজনে সে-েকল শুমন সকান রচন্তা কররও না। আরে সেমরেুমর 

সগরি। িরীমর সজারও খুে; তৃষ্ণা নাই, আর রামত্র উটেয়া িস্রাে েন্ধ। … সকােমর 

সেদনা-সিদনা নাই; রলভারও ভাল। িিীর ঔষময রক িল হল েুঝমত পারলাে না—

কামজই েন্ধ। আে খুে খাওয়া যামি। সঘাড়াচড়াটা সেজায় রপ্ত হমি—কুরড়-চ্ছত্রি 
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োইল একনাগামড় সদৌমড় রগময়ও রকিুোত্র সেদনা ো exhaustion (অেোদ) হয় না। 

দুয একদে েন্ধ কমররি—সপট সোটার ভময়। কাল আলমোড়ায় এমেরি। আর োগামন 

যাে না। … োড়ী ভাড়া-টাড়া যা করমত হয় করমে; এমত আর অত চ্ছজজ্ঞাে-পড়া রক 

করমে! 
  

শুদ্ধানন্দ রলখমি—রক Ruddock’s Practice of Medicine পাে হমি। ও-েে রক 

nonsense (োমজ চ্ছজরনষ) ক্লামে পড়ান? একমেট Physics (পদাে বরেদো) আর 

Chemistry-র (রোয়মনর) োযারে যন্ত্র ও একটা োযারে telescope (দূরেীক্ষে) ও 

একটা microscope (অেুেীক্ষে) ১৫০|২০০ টাকার েমযে েে হমে। িিীোেু েপ্তামহ 

একরদন এমে Chemistry Practical (িরলত রোয়ন)-এর উপর সলকচার রদমত পামরন 

ও হররিেন্ন Physics ইতোরদর ওপর। আর োঙলা ভাষায় সয-েকল উত্তে Scientific 

(রেজ্ঞান-েম্বন্ধীয়) পুস্তক আমি, তা েে রকনমে ও পাে করামে। রকেরযকরেরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩৪৯ 

  

[শ্রীিরচ্চন্দ্র চক্রেতীমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

আলমোড়া 

৩ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

যেে েীময বে কৃরতমনা েয়ং চ ভুেনারন চ। 

রােকৃষ্ণং েদা েমন্দ িে বং স্বতন্ত্রেীশ্বরে্|| 
  

‘িভেরত ভগোন্ রেরয’-ররতোগরেনঃ অিময়াগরনপুোঃ িময়াগরনপুোশ্চ সপৌরুষং 

েহুেনেোনাঃ। তময়াঃ সপৌরুষামপৌরুমষয়িতীকারেলময়াঃ রেমেকাগ্রহরনেন্ধনঃ কলহ 

ইরত েত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ িরচ্চন্দ্র আক্ররেতুে্ জ্ঞানরগররগুমরাগ বররষ্ঠং রিখরে্। 
  

যদুক্তং ‘তেরনকষগ্রাো রেপরদরত’ উমচেত তদরপ িতিঃ; ‘তৎ ত্বেরে’ তোরযকামর। 

ইদমের তরন্নদানং ধেরাগেরুজঃ। যনেং কেোরপ জীেনং তেক্ষোক্রান্তেে। অমরারচষু্ণ 
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অরপ রনরদবিারে পদং িাচীনং—‘কালঃ কচ্ছশ্চৎ িতীক্ষেতাে্’ ইরত। 

েোরূঢ়মক্ষপেীমক্ষপেশ্রেঃ রেশ্রােেতাং তরন্নভবরঃ। পূে বারহমতা সেগঃ পারং সনষেরত 

নােে্। তমদমোক্তং—‘তৎ স্বয়ং সযাগেংরেদ্ধঃ কামলনাত্মরন রেন্দরত।’ ‘ন যমনন ন 

িজয়া তোমগননমক অেৃতত্বোনশুঃ’ ইতেত্র তোমগন ধেরাগেমেে লক্ষেমত। 

তনিরাগেং েস্তুিূনেং েস্তুভূতং ো। িেেং যরদ, ন তত্র যমতত সকাঽরপ 

কীটভরক্ষতেচ্ছস্তমে রেনা; যদেপরং তমদদে্ আপতরত—তোগঃ েনেঃ েমঙ্কাচনে্ 

অনেস্মাৎ েস্তুনঃ, রপণ্ডীকরেি ঈশ্বমর ো আত্মরন। েমে বশ্বরস্তু েেচ্ছক্তরেমিমষা ভরেতুং 

নাহ বরত, েেটষ্টররমতেে গ্রহেীয়ে্। আমত্মরত ধেরাগেেমতা জীোত্মা ইরত নাপদেমত, 

পরন্তু েে বগঃ েে বান্তয বােী েে বেোত্মরূমপোেরস্থতঃ েমে বশ্বর এে লক্ষেীকৃতঃ। ে তু 

েেষ্টীরূমপে েমে বষাং িতেক্ষঃ। এেং েরত জীমেশ্বরময়াঃ স্বরূপতঃ অমভদভাোৎ 

তময়াঃ সেোমিেরূপকে বমোরমভদঃ। অয়মেে রেমিষঃ—জীমে জীেেুদ্ধো যা সেো 

েেরপ বতা ো দয়া, ন সিে; যদাত্মেুদ্ধো জীেঃ সেেেমত, তৎ সিে। আত্মনা রহ 

সিোস্পদত্বং শ্রুরতস্মৃরতিতেক্ষিরেদ্ধত্বাৎ। তদ ্যুক্তমেে যদোদীৎ ভগোন্ ধচতনেঃ, 

‘সিে ঈশ্বমর, দয়া জীমে’ ইরত। ধিতোরদত্বাৎ তত্রভগেতঃ রেদ্ধামন্তা 

জীমেশ্বরময়ামভবদরেজ্ঞাপকঃ েেীচীনঃ। অস্মাকন্তু অনিতপরাোং জীেেুচ্ছদ্ধে বন্ধনায় 

ইরত। তদস্মাকং সিে এে িরেং, ন দয়া। জীমে িযুক্তঃ দয়ািমব্দাঽরপ োহরেকজরল্পত 

ইরত েনোেমহ। েয়ং ন দয়ােমহ, অরপ তু সেোেমহ; নানুকম্পানুভূরতরস্মাকং অরপ তু 

সিোনুভেঃ স্বানুভেঃ েে বচ্ছস্মন্। 
  

ধেে েে বনেষেেোেেকারী ভেেোরয-নীরুজকরী িপিােিেম্ভােেচ্ছত্রতাপহরেকরী 

েে বেস্তুস্বরূপিকািকরী োয়াবান্তরেবংেকরী আব্রহ্মস্তম্বপয বন্তস্বাত্মরূপিকটনকরী 

সিোনুভূরতনে বরাগেরূপা ভেতু সত িে বমে িে বন্। 
  

ইতানুরদেেং িাে বয়রত 

ত্বরয় যতৃরচরমিেেন্ধ রেমেকানন্দঃ 

  

(েঙ্গানুোদ) 

  

ঔোঁ নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 
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যা োঁহার িচ্ছক্তমত আেরা এেং েেুদয় জগৎ কৃতাে ব, সেই রিেস্বরূপ স্বাযীন ঈশ্বর 

শ্রীরােকৃষ্ণমক আরে েদা েন্দনা করর। 
  

সহ আয়ুষ্মন্ িরচ্চন্দ্র, সয-েকল িাস্ত্রকার উমদোগিীল নমহন, তা োঁহারা েমলন ভগেদ্-

রেরযই িেল, রতরন যাহা কমরন তাহাই হয়; আর যা োঁহারা উমদোগী ও কে বকুিল, তা োঁহারা 

পুরুষকারমকই সশ্রষ্ঠ েমন কমরন। এই সয সকহ পুরুষকারমক দুঃখ-িতীকামরর উপায় 

েমন কররয়া সেই েমলর উপর রনভবর কমরন, আোর সকহ সকহ ো ধদেেমলর উপর 

রনভবর কমরন, তা োঁহামদর রেোদ সকেল অজ্ঞানজরনত, ইহা জারনয়া তুরে জ্ঞানরূপ 

রগররেমরর েমে বাচ্চ রিখমর আমরাহমের জনে যত্ন কর। 
  

‘রেপদই তেজ্ঞামনর কটষ্টপাের-স্বরূপ’—নীরতিামস্ত্র এই সয োকে করেত হইয়ামি, 

‘তেেরে’-জ্ঞান েম্বমন্ধও সে কো িত িত োর েলা যাইমত পামর। ইহাই (অে বাৎ 

রেপমদ অরেচরলত ভােই) ধেরামগের লক্ষে। 
  

যনে রতরন, যা োঁহার জীেমন ইহার লক্ষেেেূহ িকাি পাইয়ামি। সতাোর ভাল না 

লারগমলও আরে সেই িাচীন উচ্ছক্ত সতাোয় েরলমতরি, ‘রকিু েেয় অমপক্ষা কর।’ দা োঁড় 

চালাইমত সতাোর শ্রে হইয়ামি, এক্ষমে দা োঁমড়র উপর রনভবর কররয়া রকিুক্ষে রেশ্রাে 

কর; পূমে বর সেগই সনৌকামক পামর লইয়া যাইমে। এইজনেই েলা হইয়ামি, ‘সযামগ রেদ্ধ 

হইমল কামল আত্মায় আপনা-আপরন সেই জ্ঞামনর িকাি হইয়া োমক।’ আর এই সয 

করেত হইয়ামি, ‘যন ো েন্তান িারা অেরত্ব লাভ হয় না, রকন্তু একোত্র তোগ িারাই 

অেরত্ব লাভ হয়’, এখামন ‘তোগ’ িমব্দর িারা ধেরাগেমক লক্ষে করা হইয়ামি। সেই 

ধেরাগে দুই িকার হইমত পামর—হয় েস্তুিূনে ো অভাোত্মক, নয় েস্তুভূত ো 

ভাোত্মক। যরদ ধেরাগে অভাোত্মক হয়, তমে কীটভরক্ষতেচ্ছস্তে েেচ্ছক্ত রভন্ন সকহই 

তাহা লাভ কররমত যত্ন কররমে না। আর যরদ ধেরাগে ভাোত্মক হয়, তমে তোমগর অে ব 

অনেেস্তুেেূহ হইমত েনমক েরাইয়া আরনয়া ঈশ্বর ো আত্মায় েংলি করা। েমে বশ্বর 

রযরন, রতরন েেচ্ছক্তরেমিষ হইমত পামরন না, রতরন েকমলর েেটষ্টস্বরূপ। ধেরাগেোন 

েেচ্ছক্তর রনকট আত্মা েরলমত জীোত্মা েুঝায় না, রকন্তু েে বেোপী েে বান্তয বােী—েকমলর 

আত্মারূমপ অেরস্থত েমে বশ্বরই েুচ্ছঝমত হইমে। রতরন েেটষ্টরূমপ েকমলর িতেক্ষ। 

অতএে যখন জীে ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অরভন্ন, তখন জীমের সেো ও ঈশ্বর সিে দুই 

একই। রেমিষ এই, জীেমক জীেেুচ্ছদ্ধমত সয সেো করা হয়, তাহা দয়া, সিে নমহ; আর 

আত্মেুচ্ছদ্ধমত সয জীমের সেো করা হয় তাহা সিে। আত্মা সয েকমলরই সিোস্পদ 
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তাহা শ্রুরত, স্মৃরত, িতেক্ষ—েে বিকার িোে িারাই জানা যাইমতমি। এইজনে ভগোন্ 

শ্রীনচতনে সয ঈশ্বমর সিে ও জীমে দয়া কররমত উপমদি রদয়ারিমলন, তাহা যুচ্ছক্তযুক্ত। 

ধিতোদী রিমলন েরলয়া তা োঁহার এই রেদ্ধান্ত—যাহা জীে ও ঈশ্বমরর সভদ েূচনা কমর—

তাহা েেীচীনই হইয়ামি। অনিতরনষ্ঠ আোমদর রকন্তু জীেেুচ্ছদ্ধ েন্ধমনর কারে। 

অতএে আোমদর অেলম্বন সিে, দয়া নমহ। জীমে িযুক্ত ‘দয়া’ িব্দও আোমদর সোয 

হয় সজার কররয়া েলা োত্র। আেরা দয়া করর না, সেো করর। কাহামকও দয়া 

কররমতরি, এ অনুভে আোমদর নাই; তৎপররেমতব আেরা েকমলর েমযে সিোনুভূরত 

ও আত্মানুভে কররয়া োরক। 
  

সহ িে বন্ (ব্রাহ্মে), সেই ধেরাগেরূপ সিোনুভে, যাহামত েেস্ত ধেষমেের েেতা োযন 

কমর, যাহা িারা ভেমরাগ আমরাগে হয়, যাহা িারা—এই জগৎিপমি (োনেজীেমন) 

অেিেম্ভােী চ্ছত্রতাপ নাি হয়, যাহা িারা েেুদয় েস্তুর িকৃত স্বরূপ েুচ্ছঝমত পারা যায়, 

যাহা িারা োয়ারূপ অন্ধকার এমকোমর নাি হইয়া যায়, যাহা িারা আব্রহ্মস্তম্ব েেুদয় 

জগৎমকই আত্মস্বরূপ েরলয়া সোয হয়, তাহাই সতাোর কলোমের জনে সতাোর হৃদময় 

উরদত হউক। ইহাই সতাোর িরত রচরমিমে আেদ্ধ রেমেকানন্দ রদোরাত্র িাে বনা 

কররমতমি। 
  

৩৫০* 

  

আলমোড়া 

৪ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেে সনাে্ল্, 

আশ্চময বর কো, আজকাল ইংলণ্ড সেমক আোর উপর ভাল ও েন্দ দুই িকার 

িভামেরই চ্ছক্রয়া চলমি; িতুেত সতাোর রচটেগুরল উৎোহ ও আিার আমলামক পূে ব 

এেং আোর হৃদময় েল ও আিার েিার কমর—আর আোর এখন এগুরল েড়ই 

িময়াজন। িভুই জামনন। 
  

আরে যরদও এখনও রহোলময় আরি এেং আরও অন্ততঃ এক োে োকে, আরে 

আোর আমগই করলকাতায় কাজ শুরু কমর রদময় এমেরি এেং িরত েপ্তামহ কামজর 

রেেরে পাচ্ছি। 
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এখন আরে দুরভবমক্ষর কামজ েেস্ত আরি, এেং জনকময়ক যুেকমক ভােী কামজর জনে 

গমড় সতালা িাড়া রিক্ষাকাময ব অরযক িচ্ছক্ত িময়াগ করমত পারররন। অন্নেংস্থামনর 

েোপামরই আোর েেস্ত িচ্ছক্ত ও েম্বল রনঃমিষ হময় যামি। যরদও এ পয বন্ত অরত 

োোনে ভামেই কাজ করমত সপমররি, তেু অিতোরিত িল সদখা যামি। েুমদ্ধর পমর 

এই আোর িেে সদখা যামি সয, ব্রাহ্মেেন্তামনরা অন্তেজ রেেূরচকা-সরাগীর 

িযোপামশ্ব ব সেোয় রনরত। 
  

ভারমত েক্তৃতা ও অযোপনায় সেিী কাজ হমে না। িময়াজন েচ্ছক্রয় যমে বর। আর 

েুেলোনমদর কোয় েলমত সগমল ‘সখাদার েচ্ছজব হমল’—আরে তাই সদখামত 

েদ্ধপররকর। … সতাোমদর েরেরতর কায ব-িোলীর েমঙ্গ আরে েমূ্পে ব একেত; এেং 

ভরেষেমত তুরে যা-ই কর না সকন, তুরে যমর রনমত পার, তামত আোর েম্মরত োকমে। 

সতাোর ক্ষেতা ও েহানুভূরতর উপর েমূ্পে ব রেশ্বাে আমি। এর েমযেই আরে সতাোর 

কামি িভূত ঋমে ঋেী, এেং িরতরদন আরও অমিষভামে োরযত করি। এইটুকুই 

আোর োন্ত্বনা সয, এই েেস্তই পমরর জনে। নতুো উইম্বল্িমনর েনু্ধরা আোর িরত 

সয অপূে ব অনুগ্রহ িকাি কমরমিন, আরে সোমটই তার উপযুক্ত নই। সতােরা 

ইংমরজরা েড় ভাল, েড় রস্থর, েড় খা োঁটট—ভগোন্ সতাোমদর েে বদা আিীে বাদ করুন। 

আরে দূর সেমক িরতরদন সতাোর আরও সেিী গুেগ্রাহী হচ্ছি। দয়া কমর—সক আোর 

রচর সেহ জানামে এেং সেখানকার েে েনু্ধমদর জানামে। আোর অেীে ভালোো 

সজমনা। ইরত 

  

সতাোমদর রচরেতোেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

৩৫১* 

  

[রেে সেরী সহলমক রলরখত] 
  

ওোঁ  তৎ েৎ 

  

আলমোড়া 

৯ জলুাই, ১৮৯৭ 
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রিয় ভরগনী, 

সতাোর পত্রখারন পমড় ও রভতমর একটট ধনরািেেেঞ্জক ভাে িল্গুনদীর েত েইমি 

সদমখ েড় দুঃরখত হলাে, আর তার কারেটা রক তাও আরে েুঝমত পাররি। তুরে সয 

আোমক োেযান কমর রদময়ি, তা োঁর জনে িেমেই সতাোয় রেমিষ যনেোদ; সতাোর 

ওরূপ সলখার উমদ্দিে আরে সেি েুঝমত পাররি। আরে রাজা অচ্ছজত রেংমহর েমঙ্গ 

ইংলমণ্ড যাোর েমন্দােস্ত কমররিলাে, রকন্তু িাক্তাররা অনুেরত রদমল না, কামজই 

যাওয়া ঘটল না। হোররময়মটর েমঙ্গ তা োঁর সদখা হময়মি জানমত পারমল আরে খুে খুিী 

হে। রতরনও সতাোমদর যার েমঙ্গই সহাক না সকন, সদখা হমল খুে আনচ্ছন্দত হমেন। 
  

আরে অমনকগুরল আমেররকান কাগমজর টুকমরা অংি (cuttings) সপময়রি; তামত 

সদখলাে োরকবন সেময়মদর েম্বমন্ধ আোর উচ্ছক্তেেূমহর কমোর েোমলাচনা করা 

হময়মি—তামত আরও এক অদ্ভুত খের সপলাে সয, আোমক এখামন জারতচুেত করা 

হময়মি! আোর আোর জাত হারাোর ভয়—আরে সয েন্নোেী! 
  

জাত সতা সকানরকে যায়ইরন, েরং েেুদ্রযাত্রার উপর েোমজর সয একটা রেরুদ্ধ ভাে 

রিল, আোর পাশ্চাতে সদমি যাওয়ার দরুন তা েহুল পররোমে রেবস্ত হময় সগমি। 

আোমক যরদ জারতচুেত করমত হয়, তাহমল ভারমতর অময বক রাজনেেগ ব ও েেুদয় 

রিরক্ষত সলামকর েমঙ্গ আোমক জারতচুেত করমত হমে। তা সতা হয়ইরন, েরং আরে 

েন্নোে সনোর পূমে ব আোর সয জারত রিল, সেই জারতভুক্ত এক িযান রাজা আোমক 

েম্মানিদি বমনর জনে একটট োোচ্ছজক সভামজর আময়াজন কমররিমলন; তামত ঐ 

জারতর অরযকাংি েড় েড় সলাক সযাগ রদময়রিমলন। অনে রদক্ সেমক যরমল আেরা 

েন্নোেীরা সতা নারায়ে—সদেতারা োোনে নরমলামকর েমঙ্গ একত্র সখমল তা োঁমদর 

েয বাদাহারন হয়। আর রিয় সেরী, িত িত রাজার েংিযমররা এই পা যুইময় েুরিময় 

রদময়মি, পুমজা কমরমি—আর েেস্ত সদমির রভতর সযরূপ আদর অভেে বনা 

অরভনন্দমনর িড়ািরড় হময়মি, ভারমত আর এ রকেটট কারও হয়রন। 
  

এইটুকু েলমলই যমেষ্ট হমে সয, রাস্তায় সেরুমত সগমলই এত সলামকর রভড় হত সয, 

িারন্তরক্ষার জনে পুরলমির দরকার হত—জারতচুেত করাই েমট! অেিে আোর এরূপ 

অভেে বনায় রেিনরী-ভায়ামদর িভাে সেি ক্ষয় কমর রদময়মি। আর তারা এখামন সক? 

সকউ না। তামদর অচ্ছস্তত্ব েম্বমন্ধই আোমদর সখয়াল সনই! 
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আরে এক েক্তৃতায় এই রেিনরী-ভায়ামদর েম্বমন্ধ—ইংরলি চামচবর অন্তভুবক্ত ভদ্র 

রেিনরীগেমক োদ রদময়—োযারে রেিনরীর দল সকান্ সশ্রেীর সলাক সেমক 

েংগৃহীত, সে েম্বমন্ধ রকিু েমলরিলাে। সেই েমঙ্গ আমেররকার চামচবর অরতররক্ত সগা োঁড়া 

স্ত্রীমলাকমদর েম্বমন্ধ এেং তামদর কুৎো েৃটষ্ট করোর িচ্ছক্ত েম্বমন্ধও আোয় রকিু 

েলমত হময়রিল। রেিনরী-ভায়ারা আোর আমেররকার কাজটা নষ্ট করোর জনে 

এইটটমকই েেগ্র োরকবন নারীর উপর আক্রেে েমল োক সপটামি—কারে তারা সেি 

জামন, শুযু তামদর (রেিনরীমদর) রেরুমদ্ধ সকউ রকিু েলমল যুক্তরামষ্ট্রর সলামকরা 

খুিীই হমে। রিয় সেরী, যর যরদ ইয়াচ্ছঙ্কমদর রেরুমদ্ধ আরে খুে ভয়ানক কো েমলই 

োরক—তারা আোমদর ো-সোনমদর রেরুমদ্ধ সয-েে কো েমল, তামত রক তার লক্ষ 

ভামগর এক ভামগরও িরতমিায হয়? ভারতোেী ‘রহমদন’সদর (রেযেী) উপর খ্রীষ্টান 

ইয়াচ্ছঙ্ক নরনারী সয ঘৃো সপাষে কমর, তা যুময় সিলমত েরুে-সদেতার েে জমলও 

কুমলামে না। আেরা তামদর রক অরনষ্ট কমররি? অমনে েোমলাচনা করমল ইয়াচ্ছঙ্করা 

ধযময বর েমঙ্গ তা েহে করমত রিখুক, তারপর তারা অপমরর েোমলাচনা করুক। এটট 

একটট েমনারেজ্ঞানেম্মত েে বজনরেরদত েতে সয, যারা েে বদা অপরমক গারলগালাজ 

করমত উদেত, তারা অপমরর এতটুকু েোমলাচনার ঘা েহে করমত পামর না। আর 

তারপর তামদর আরে রক যার যারর? সতাোমদর পররোর, রেমেে েুল, সলমগটরা এেং 

আর কময়কজন েেুদয় েেচ্ছক্ত িাড়া আর সক আোর িরত েদয় েেেহার কমরমি? সক 

আোর ভােগুরল কামজ পররেত করোর োহাযে করমত এমেরিল? আোয় রকন্তু 

ক্রোগত খাটমত হময়মি, যামত োরকবনরা অমপক্ষাকৃত উদার ও যে বিাে হয় তার জনে 

আমেররকায় আোর েেস্ত িচ্ছক্ত ক্ষয় কমর এখন আরে েৃতুের িামর উপরস্থত। 
  

ইংলমণ্ড আরে সকেল ি-োে কাজ কমররি, একোর িাড়া কখনও সকান রনন্দার রে 

ওমেরন—সে রনন্দা-রটনাও একজন োরকবন েরহলার কাজ, এই কো জানমত সপমর 

আোর ইংমরজ েনু্ধরা রেমিষ আশ্বস্ত হমলন। আক্রেে সতা সকান রকে হয়ইরন েরং 

অমনকগুরল ভাল ভাল ইংরলি চামচবর পাদ্রী আোর ঘরনষ্ঠ েনু্ধ হময়রিমলন—আর না 

সচময়ই আরে আোর কামজর জনে যমেষ্ট োহাযে সপময়রি এেং রনশ্চয়ই আরও পাে। 

ওখানকার একটা েরেরত আোর কামজর িোর লক্ষে কমর আেমি এেং সেজনে 

োহামযের সযাগাড় করমি। ওখানকার চারজন েম্ভ্রান্ত েেচ্ছক্ত আোর কামজ োহামযের 

জনে েে রকে অেুরেযা েহে কমরও আোর েমঙ্গ েমঙ্গ ভারমত এমেমিন। আরও 
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অমনমক আেোর জনে িস্তুত রিল; এর পর যখন যাে, আরও িত িত সলাক িস্তুত 

হমে। 
  

রিয় সেরী, আোর জনে রকিু ভয় কমরা না। োরকবনরা েড়—সকেল ইওমরামপর 

সহামটলওয়ালা ও সকাটটপরতমদর সচামখ এেং রনমজমদর কামি। পৃরেেীমত যমেষ্ট 

জায়গা রময়মি—ইয়াচ্ছঙ্করা চটমলও আোর জায়গার অভাে হমে না। যাই সহাক না 

সকন, আরে যতটুকু কাজ কমররি, তামতই আরে েন্তুষ্ট। আরে কখনও সকান চ্ছজরনষ 

েতলে কমর করররন। আপনা-আপরন সযেন সযেন েুমযাগ এমেমি, আরে তারই 

েহায়তা রনময়রি। সকেল একটা ভাে আোর োোর রভতর ঘুররিল—ভারতোেী 

জনোযারমের উন্নরতর জনে একটা যন্ত্র িস্তুত কমর চারলময় সদওয়া। আরে সে রেষময় 

কতকটা কৃতকায ব হময়রি। সতাোর হৃদয় আনমন্দ উৎিুে হময় উেত, যরদ তুরে 

সদখমত আোর সিমলরা দুরভবক্ষ, েোরয ও দুঃখকমষ্টর সভতর সকেন কাজ করমি, 

কমলরা-আক্রান্ত ‘পাররয়া’র োদুমরর রেিানার পামি েমে সকেন তামদর সেোশুশ্রূষা 

করমি এেং অনিনরক্লষ্ট চণ্ডামলর েুমখ সকেন অন্ন তুমল রদমি—িভু আোমক 

োহাযে করমিন, তামদরও োহাযে পাোমিন। োনুমষর কো আরে রক গ্রাহে করর? 

সেই সিোস্পদ িভু আোর েমঙ্গ েমঙ্গ রময়মিন, সযেন আমেররকায়, সযেন ইংলমণ্ড, 

সযেন ভারমতর রাস্তায় যখন ঘুমর সেড়াতাে—সকউ আোয় রচনত না—তখন সযেন 

েমঙ্গ েমঙ্গ রিমলন। সলামকরা রক েমল না েমল, তামত আোর রক এমে যায়—ওরা সতা 

সিমলোনুষ! ওরা আর ওর সচময় সেিী েুঝমে রক কমর? রক! আরে পরোত্মামক োক্ষাৎ 

কমররি, েেুদয় পারে বে েস্তু সয অোর, তা িামে িামে উপলরি কমররি—আরে োোনে 

োলকমদর কোয় আোর রনরদবষ্ট পে সেমক চুেত হে?—আোমক সদমখ রক সতেরন 

েমন হয়? 

  

আোমক আোর রনমজর েম্বমন্ধ অমনক কো েলমত হল—কারে সতাোমদর কামি না 

েলমল সযন আোর কতবেে সিষ হত না। আরে েুঝমত পাররি—আোর কাজ সিষ 

হময়মি। সজার রতন-চার েির জীেন অেরিষ্ট আমি। আোর রনমজর েুচ্ছক্তর ইিা 

েমূ্পে ব চমল সগমি। আরে োংোররক েুমখর িাে বনা কখনও করররন। আরে সদখমত চাই 

সয, আোর যন্ত্রটা সেি িেলভামে চালু হময় সগমি; আর এটা যখন রনশ্চয় েুঝে সয, 

েেগ্র োনেজারতর কলোমে অন্ততঃ ভারমত এেন একটা যন্ত্র চারলময় সগলাে, যামক 

সকান িচ্ছক্ত দাোমত পারমে না, তখন ভরেষেমতর রচন্তা সিমড় রদময় আরে ঘুোে। আর 
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রনরখল আত্মার েেটষ্টরূমপ সয ভগোন্ রেদেোন—একোত্র সয ভগোমন আরে রেশ্বােী, 

সেই ভগোমনর পূজার জনে সযন আরে োর োর জন্মগ্রহে করর এেং েহস্র যন্ত্রো 

সভাগ করর; আর েমে বাপরর আোর উপােে পাপী-নারায়ে, তাপী-নারায়ে, েে বজারতর 

দররদ্রনারায়ে! এরাই রেমিষভামে আোর আরাযে। 
  

‘রযরন সতাোর অন্তমর ও োরহমর, রযরন েে হাত রদময় কাজ কমরন ও েে পাময় চমলন, 

তুরে যা োঁর একাঙ্গ, তা োঁরই উপােনা কর এেং অনে েে িরতো সভমঙ সিল। 
  

‘রযরন উচ্চ ও নীচ, োযু ও পাপী, সদে ও কীট েে বরূপী, সেই িতেক্ষ সজ্ঞয় েতে ও 

েে বেোপীর উপােনা কর এেং অনে েে িরতো সভমঙ সিল। 
  

‘যামত পূে বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, রেনাি নাই, গেনাগেন নাই, যামত অেরস্থত সেমক 

আেরা েে বদা অখণ্ডত্ব লাভ কররি এেং ভরেষেমতও করে, তা োঁরই উপােনা কর এেং 

অনে েে িরতো সভমঙ সিল। 
  

‘সহ েূখ বগে, সয-েকল জীেন্ত নারায়মে ও তা োঁর অনন্ত িরতরেমম্ব জগৎ পররেোপ্ত, তা োঁমক 

সিমড় সতােরা কাল্পরনক িায়ার সপিমন িুমটি! তা োঁর—সেই িতেক্ষ-সদেতারই—

উপােনা কর এেং আর েে িরতো সভমঙ সিল।’ 
  

আোর েেয় অল্প। এখন আোর যা রকিু েলোর আমি, রকিু না সচমপ েমল সযমত 

হমে; ওমত কারও হৃদয় আঘাত লাগমে ো সকউ রেরক্ত হমে—এ রেষময় লক্ষে করমল 

চলমে না। অতএে রিয় সেরী, আোর েুখ সেমক যাই সের সহাক না সকন, রকিুমতই 

ভয় সপও না। কারে সয িচ্ছক্ত আোর পশ্চামত সেমক কাজ করমি, তা রেমেকানন্দ 

নয়—তা স্বয়ং িভু; রকমে ভাল হয়, রতরনই সেিী সোমঝন। যরদ আোয়—জগৎমক 

েন্তুষ্ট করমত হয়, তাহমল তামত জগমতর অরনষ্টই হমে। অরযকাংি সলাক যা েমল তা 

ভুল, কারে সদখমত পাওয়া যামি সয, জগৎ িােন করমি তারাই, অেচ জগমতর 

অেস্থা অরত সিাচনীয়। সয-সকান নূতন ভাে িচাররত হমে, তারই রেরুমদ্ধ সলামক 

লাগমে; েভে যা োঁরা, তা োঁরা রিষ্টাচামরর েীো লঙ্ঘন না কমর উপহামের হারে হােমেন; 

আর যারা েভে নয়, তারা রিষ্টাচার-রেরুদ্ধ চীৎকার করমে ও কুৎরেত রনন্দা রটামে। 
  

েংোমরর এ-েে কীটমদরও একরদন খাড়া হময় দা োঁড়ামত হমে—জ্ঞানহীন োলকমদরও 

একরদন জ্ঞানামলাক সপমত হমে। োরকবনরা অভুেদময়র নূতন েুরাপামন এখন েত্ত। 
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অভুেদময়র িত িত েনো আোমদর সদমির উপর এমেমি ও চমল সগমি। তামত আেরা 

এেন রিক্ষা সপময়রি, যা সকান োলকস্বভাে জারত এখনও েুঝমত অেেে ব। আেরা 

সজমনরিঃ এ েেই রেমি; এই েীভৎে জগৎটা োয়াোত্র। তোগ কর এেং েুখী হও। 

কােকািন তোগ কর। এ িাড়া অনে সকান েন্ধন নাই। রেোহ, স্ত্রীপুরুষ েম্বন্ধ, 

টাকাকরড়—এগুরল েূরত বোন রপিাচস্বরূপ। পারে বে ভালোো সদহ সেমকই িেূত—

কােকাঞ্চন েম্বমন্ধ েে সিমড় দাও—ঐগুরল সযেন চমল যামে, অেরন রদেেদৃটষ্ট খুমল 

যামে—তখন আত্মা তা োঁর অনন্ত িচ্ছক্ত রিমর পামেন। 
  

আোর েড়ই ইিা রিল হোররময়মটর েমঙ্গ সদখা করোর জনে ইংলমণ্ড যাই।—আোর 

আর একটট োত্র ইিা আমি, েৃতুের আমগ সতাোমদর চার সোমনর েমঙ্গ একোর সদখা 

করা; আোর সে ইিা পূে ব হমেই হমে। ইরত 

  

সতাোমদর রচরমেহেদ্য 

রেমেকানন্দ 

  

৩৫২ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

আলমোড়া 

১০ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

আজ এখান হইমত েভার উমদ্দমিের সয proof (প্রুি) পাোইয়ারিমল, তাহা েংমিাযন 

কররয়া পাোইলাে। Rules and regulations (রনয়োেলী)-টুকু—সযটুকু আোমদর 

meeting hall-এ (েভায়) েিায়রা পরড়য়ারিমলন—ভ্রেপূে ব। রেমিষ যমত্নর েরহত 

েংমিারযত কররয়া পুনেু বরদ্রত কররমে, নইমল সলাক হারেমে। 
  

েহরেপুমর সয িকার কায ব১২৪ হইমতমি, তাহা অতীে েুন্দর। ঐ েকল কাময বর িারাই 

জয় হইমে—েতােত রক অন্তর স্পি ব কমর? কায ব কায ব—জীেন জীেন—েমত-িমত 
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এমে যায় রক? রিলেরি, সযাগ, তপ, োকুরঘর, আমলাচাল, কলা েূমলা—এ েে 

েেচ্ছক্তগত যে ব, সদিগত যে ব; পমরাপকারই েে বজনীন েহাে্রত—আোলেৃদ্ধেরনতা, 

আচণ্ডাল, আপশু েকমলই এ যে ব েুচ্ছঝমত পামর। শুযু negative (রনমষযাত্মক) যমে ব রক 

কাজ হয়? পােমর েেরভচার কমর না, গরুমত রেেো কো কয় না, েৃমক্ষরা চুরর িাকারত 

কমর না, তামত আমে যায় রক? তুরে চুরর কর না, রেেো কো কও না, েেরভচার কর না, 

চার ঘণ্টা যোন কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা োজাও—‘েযু, তা কার রক?’ ঐ সয কাজ, অরত 

অল্প হমলও ওমত েহরেপুর এমকোমর সকনা হময় সগল—এখন যা েলমে, সলামক তাই 

শুনমে। এখন ‘রােকৃষ্ণ ভগোন্’ সলাকমক আর সোঝামত হমে না। তা নইমল রক 

সলকচামরর কে ব—কোয় রক রচোঁ মড় সভমজ? ঐ রকে যরদ দিটা district (সজলায়) 

পারমত, তাহমল দিটাই সকনা হময় সযত। অতএে েুচ্ছদ্ধোন, এখন ঐ কে বরেভাগটার 

উপরই খুে সঝা োঁক, আর ঐটারই উপকাররতা োড়ামত িােপমে সচষ্টা কর। কতকগুমলা 

সিমলমক িামর িামর পাোও—আলখ জারগময় টাকাপয়ো, সিোঁড়া কাপড়, চালিাল, যা 

পায় রনময় আেুক, তারপর সেগুমলা রিষ্ট্রীরেউট (রেতরে) করমে। ঐ কাজ, ঐ কাজ। 

তারপর সলামকর রেশ্বাে হমে, তারপর যা েলমে শুনমে। 
  

করলকাতায় রেটটং-এর খরচ-খরচা োমদ যা ো োঁমচ, ঐ famine-এমত (দুরভবমক্ষ) পাোও 

ো করলকাতার সিােপাড়া, হারড়পাড়া ো গরলঘুোঁচ্ছজমত অমনক গরীে আমি, তামদর 

োহাযে কর—হল্-িল্—সঘাড়ার রিে োক্, িভু যা করোর তা করমেন। আোর এখন 

িরীর সেি সেমর সগমি। 
  

সেটটররয়াল (োলেেলা) সযাগাড় করি না সকন? আরে এমে রনমজই কাগজ start 

(আরম্ভ) করে। দয়া আর ভালোোয় জগৎ সকনা যায়; সলকচার, েই, রিলেরি—েে 

তার নীমচ। িিীমক ঐ রকে একটা কে বরেভাগ গরীেমদর োহামযের জনে করমত 

রলখমে। আর োকুরপুমজা-িুমজামত সযন টাকাকরড় সেিী েেয় না কমর। … তুরে েমের 

োকুরপুমজার খরচ দু-এক টাকা োমে কমর সিলমে। োকুমরর সিমলপুমল না সখময় 

োরা যামি। … শুযু জল-তুলেীর পুমজা কমর সভামগর পয়োটা দররদ্রমদর িরীররস্থত 

জীেন্ত োকুরমক সভাগ রদমে—তা হমল েে কলোে হমে। সযামগমনর িরীর এখামন 

খারাপ হময়রিল, সে আজ যাত্রা কররল—করলকাতায়। আরে কাল পুনশ্চ সদউলযার 

যাত্রা কররে। আোর ভালোো জারনমে ও েকলমক জানাইমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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৩৫৩* 

  

[রেে েোকলাউিমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

১০ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

রিয় সজা সজা, 

সতাোর রচটেগুরল পড়ার িুরেত আোর আমি, এটা সয তুরে আরেোর কমর সিমলি, 

তামত আরে খুিী। 
  

েক্তৃতা ও োচ্ছিতা কমর কমর হয়রান হময় পড়ায় আরে রহোলময় আশ্রয় রনময়রি। 

িাক্তাররা আোয় সখতরড়র রাজার েমঙ্গ ইংলমণ্ড সযমত না সদওয়ার আরে েড়ই 

দুঃরখত; আর স্টারিব এমত সক্ষমপ সগমি। 
  

সেরভয়ার-দম্পরত রেেলামত আমিন, আর রেে েূলার এখামন আলমোড়ায়। সপ্ল্গ 

কমেমি; রকন্তু দুরভবক্ষ এখনও চলমি, তার উপর এ যােৎ েৃটষ্ট না হওয়ায় এ দুরভবক্ষ 

আরও করালরূপ যারে করমে েমল েমন হমি। 
  

আোমদর কেীরা দুরভবক্ষগ্রস্ত রেরভন্ন সজলায় সয কামজ সনমেমি, এখান সেমক তার 

পররচালনায় আরে খুেই েেস্ত। 
  

সযেন কমরই সহাক তুরে এমে পড়; শুযু এইটুকু েমন সরমখা—ইওমরাপীয়মদর ও 

রহন্দমুদর (অে বাৎ ইওমরাপীময়রা যামদর ‘সনটটভ’ েমলন তামদর) েেোমের েেেস্থা সযন 

সতল-জমলর েত; সনটটভমদর েমঙ্গ সেলামেিা করা ইওমরাপীয়মদর পমক্ষ েে বমনমি 

েোপার। (িামদরিক) রাজযানীগুমলামত পয বন্ত েলোর েত সকান সহামটল সনই। 

সতাোমক অমনক চাকর-োকর েমঙ্গ রনময় চলা-সিরা করমত হমে (খরচ সহামটমলর 

সচময় কে)। কটটোত্র-েস্ত্রােৃত সলামকর িরে সতাোয় েময় সযমত হমে; আোমকও তুরে 

ঐ রূমপই সদখমত পামে। েে বত্রই েয়লা ও সনাংরা, আর েে ‘কালা আদেী’। রকন্তু 

সতাোর েমঙ্গ দাি বরনক আমলাচনা করোর েত সলাক সের পামে। এখামন যরদ 

ইংমরজমদর েমঙ্গ সেিী সেলামেিা কর, তমে তুরে আরাে পামে সেিী; রকন্তু রহন্দমুদর 
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টেক টেক পররচয় পামে না। হয়মতা আরে সতাোর েমঙ্গ েমে সখমত পাে না; রকন্তু 

সতাোয় কো রদচ্ছি সয, আরে সতাোর েমঙ্গ েহু জায়গায় ভ্রেে করে এেং সতাোর 

ভ্রেেমক েুখেয় করোর জনে যোোযে সচষ্টা করে। এই েেই সতাোর ভামগে জটুমে—

যরদ রকিু ভাল জমুট যায় সতা সে োড়রতর ভাগ। হয়মতা সেরী সহল সতাোর েমঙ্গ এমে 

পড়মত পামর। অচবািব সলক্, অচবািব িীপ, রেরেগান—এই টেকানায় রেে কোম্পমেল 

নাম্নী একটট েম্ভ্রান্তেংিীয়া কুোরী োে কমরন, রতরন শ্রীকৃমষ্ণর রেমিষ ভক্ত, উপোে 

ও িাে বনারদ অেলম্বন কমর এই িীমপ রনজবমন োে কমরন, ভারতেষ ব দি বন করার জনে 

রতরন েে বস্ব তোগ করমত িস্তুত। রকন্তু রতরন েড়ই গরীে। তুরে যরদ তা োঁমক েমঙ্গ কমর 

রনময় আে, তমে সযেন কমরই সহাক, আরে তা োঁর খরচ সদে। রেমেে েুল যরদ েুমড়া 

লোণ্ডে্্োগ বমক তা োঁর েমঙ্গ রনময় আেমত পামরন, তমে সে সেোঁমচ যায়! 
  

খুে েম্ভে আরে সতাোর েমঙ্গ আমেররকায় রিরে। হরলস্টার ও রিশুটটমক আোর 

চুমো রদও। এলোটবা, সলমগট-দম্পরত ও েোমেলমক আোর ভালোো জারনও। িক্স রক 

করমি? তার েমঙ্গ সদখা হমল তামক আোর ভালোো জারনও। রেমেে েুল ও 

োরদানন্দমক ভালোো জানাচ্ছি। আরে আমগকার েতই েেল আরি; রকন্তু সকেন 

োকে, তা রনভবর করমি ভরেষেমত েে ঝামেলা সেমক েুক্ত োকার উপর। আর 

সদৌড়ঝা োঁপ করা চলমে না। 
  

এ েির রতব্বমত যাোর খুেই ইিা রিল, রকন্তু এরা সযমত রদল না; কারে ঐ পমে চলা 

ভয়ানক শ্রেোমপক্ষ। যা সহাক আরে খাড়া পাহামড়র উপর রদময় ঊব বশ্বামে পাহাড়ী 

সঘাড়া িুটটময়ই েন্তুষ্ট আরি। সতাোর োই-োইমকমলর সচময় এটা আরও সেিী 

উন্মাদনাপূে ব; অেিে উইম্বল্িমন আোর সে অরভজ্ঞতাও হময় সগমি। োইমলর পর 

োইল চড়াই ও োইমলর পর োইল উতরাই—রাস্তাটা কময়ক িুট োত্র চওড়া, খাড়া 

পাহামড়র গাময় সযন ঝুমল আমি, আর েহু েহস্র িুট নীমচ খাদ! 
  

েদা িভুপদারশ্রত 

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—ভারমত আোর েেমচময় ভাল েেয় হমি—অমটােমরর েমযে ো নমভম্বমরর 

িেমে; রিমেম্বর, জানুআরী ও সিে্রুআরী তুরে েে সদখমে এেং সিে্রুআরীর 
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সিষামিরষ রিমর যামে। োচব সেমক গরে পড়মত শুরু হয়। দরক্ষে ভারত েে েেময়ই 

গরে। 
  

োন্দ্রামজ িীঘ্রই একখারন পচ্ছত্রকা আরম্ভ করা হমে; গুিউইন তারই কামজ সেখামন 

সগমি। 
  

রে 

  

৩৫৪* 

  

[স্বােী শুদ্ধানন্দমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

১১ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

রিয় শুদ্ধানন্দ, 

তুরে েম্প্ররত েমের সয কায ব-রেেরে পাটেময়ি, তা সপময় ভারর খুিী হলাে। সতাোর 

ররমপাটব েম্বমন্ধ আোর েোমলাচনার েড় রকিু সনই—সকেল েলমত চাই, আর একটু 

পররোর কমর রলমখা। 
  

যতদূর পয বন্ত কাজ হময়মি, তামত আরে খুে েন্তুষ্ট; রকন্তু আরও এরগময় সযমত হমে। 

আমগ আরে একোর রলমখরিলাে, পদাে বরেদো ও রোয়নিাস্ত্র েম্বন্ধীয় কতকগুরল যন্ত্র 

সযাগাড় করমল ভাল হয় এেং ক্লাে খুমল পদাে বরেদো ও রোয়ন, রেমিষতঃ িরীরতে 

েম্বমন্ধ োদারেমদ ও হামতকলমে রিক্ষা রদমল ভাল হয়; কই, সে-েম্বমন্ধ সতা সকান 

উচ্চোচে এ পয বন্ত শুরনরন। 
  

আর একটা কো রলমখরিলাে—সয-েে ধেজ্ঞারনক গ্রন্থ োঙলা ভাষায় অনুোদ হময় 

সগমি, সেইগুরল রকমন সিলা উরচত; তার েম্বমন্ধই ো রক হল? 

  

এখন েমন হমি—েমে একেমঙ্গ অন্ততঃ রতন জন কমর েহান্ত রনে বাচন করমল ভাল 

হয়; একজন ধেষরয়ক েোপার চালামেন, একজন আযোচ্ছত্মক রদক্ সদখমেন, আর 

একজন জ্ঞানাজবমনর েেেস্থা করমেন। 
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রিক্ষারেভামগর উপযুক্ত পররচালক পাওয়াই সদখরি কটেন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ 

অনায়ামে অপর দুটট রেভামগর ভার রনমত পামরন। েে দি বন করমত সকেল 

করলকাতার োেুর দল আেমিন সজমন েড় দুঃরখত হলাে। তা োঁমদর িারা রকিু হমে না। 

আেরা চাই োহেী যুেমকর দল—যারা কাজ করমে; আহাম্মমকর দলমক রদময় রক 

হমে? 

  

ব্রহ্মানন্দমক েলমে, রতরন সযন অমভদানন্দ ও োরদানন্দমক—েমে তামদর োপ্তারহক 

কায ব-রেেরেী পাোমত সলমখন; সযন তা পাোমত ত্রুটট না হয়, আর সয োঙলা 

কাগজটা োর করোর কো হমি, তার জনে িেন্ধ ও িময়াজনীয় উপাদান সযন তারা 

পাোয়। রগররিোেু রক কাগজটার জনে সযাগাড়যন্ত্র করমিন? অদেে ইিািচ্ছক্তর 

েমঙ্গ কাজ কমর যাও ও িস্তুত োক। 
  

অখণ্ডানন্দ েহুলামত অদ্ভুত কে ব করমি েমট, রকন্তু কায ব-িোলী ভাল েমল সোয 

হমি না। েমন হয়, তারা একটা সিাট গ্রামেই তামদর িচ্ছক্তক্ষয় করমি, তাও সকেল 

চাল-রেতরমের কাময ব। এই চাল রদময় োহামযের েমঙ্গ েমঙ্গ সকানরূপ িচারকায বও 

হমি—কই, এরূপ সতা শুনমত পাচ্ছি না। জনোযারেমক যরদ আত্মরনভবরিীল হমত 

সিখান না যায়, তমে জগমতর েেগ্র ঐশ্বয ব ভারমতর একটা কু্ষদ্র গ্রামের পমক্ষও 

পয বাপ্ত োহাযে হমে না। 
  

আোমদর কাজ হওয়া উরচত িযানতঃ রিক্ষাদান—চররত্র এেং েুচ্ছদ্ধেৃরত্তর 

উৎকষ বোযমনর জনে রিক্ষা-রেস্তার। আরে সে-েম্বমন্ধ সতা সকান কো শুনরি না—

সকেল শুনরি, এতগুরল রভকু্ষকমক োহাযে সদওয়া হময়মি! ব্রহ্মানন্দমক েমলা, রেরভন্ন 

সজলায় সকন্দ্র খুলমত, যামত আোমদর োোনে েম্বমল যতদূর েম্ভে অরযক জায়গায় 

কাজ করা যায়। আরও েমন হমি, এ পয বন্ত ঐ কাময ব িল রকিু হয়রন; কারে তা োঁরা 

এখনও পয বন্ত স্থানীয় সলাকমদর েমযে সতেন আকাঙ্ক্ষা জারগময় তুলমত পামরনরন, 

যামত তারা সদমির সলামকর রিক্ষার জনে েভােরেরত স্থাপন করমত পামর এেং ঐ 

রিক্ষার িমল তারা আত্মরনভবরিীল ও রেতেেয়ী হমত পামর, রেোমহর রদমক 

অস্বাভারেক সঝা োঁক না োমক, এেং এইভামে ভরেষেমত দুরভবমক্ষর কেল সেমক 

রনমজমদর রক্ষা করমত পামর। দয়ায় সলামকর হৃদয় খুমল যায়; রকন্তু সেই িার রদময় 

তার েে বাঙ্গীে কলোে যামত হয়, তার জনে সচষ্টা করমত হমে। 
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েেমচময় েহজ উপায় এইঃ একটা সিাট কুোঁ মড় রনময় গুরু-েহারামজর েচ্ছন্দর কর। 

গরীেরা সেখামন আেুক, তামদর োহাযেও করা সহাক, তারা সেখামন পূজা-অচবাও 

করুক। িতেহ েকাল-েন্ধোয় সেখামন ‘কো’ সহাক। ঐ কোর োহামযেই সতােরা 

সলাকমক যা রকিু সিখামত ইিা কর, সিখামত পারমে। ক্রমে ক্রমে তামদর রনমজমদরই 

ঐ রেষময় একটা আস্থা ও আগ্রহ োড়মত োকমে—তখন তারা রনমজরাই সেই েচ্ছন্দমরর 

ভার সনমে, আর হমত পামর, কময়ক েৎেমরর সভতর ঐ সিাট েচ্ছন্দরটটই একটট 

িকাণ্ড আশ্রমে পররেত হমে। যা োঁরা দুরভবক্ষমোচন-কাময ব যামিন, তা োঁরা িেমে িমতেক 

সজলার সকন্দ্রস্থমল একটা জায়গা রনে বাচন করুন—এইরূপ একটট কুোঁ মড় রনময় সেখামন 

োকুরঘর স্থাপন করুন—সযখান সেমক আোমদর অল্প-স্বল্প কাজ আরম্ভ হমত পামর। 
  

েমনর েত কাজ সপমল অরত েূখ বও করমত পামর। সয েকল কাজমকই েমনর েত কমর 

রনমত পামর, সে-ই েুচ্ছদ্ধোন। সকান কাজই সিাট নয়, এ েংোমর যােতীয় েস্তু েমটর 

েীমজর েত, েষ বমপর েত কু্ষদ্র সদখামলও অরত েৃহৎ কাজমকই েহৎ কমর 

সতামল।১২৫ 

  

যা োঁরা দুরভবক্ষমোচন করমিন, তা োঁমদর এটটও লক্ষে রাখমত হমে সয, জয়ুামচামররা সযন 

গরীমের িাপে রনময় সযমত না পামর। ভারতেষ ব এেন অলে জয়ুামচামর পূে ব এেং সদমখ 

আশ্চয ব হমে, তারা কখনও না সখময় েমর না—রকিু না রকিু সখমত পায়ই। ব্রহ্মানন্দমক 

েমলা, যা োঁরা দুরভবমক্ষ কাজ করমিন, তা োঁমদর েকলমক এই কো রলখমতঃ যামত সকান 

িল সনই, এেন রকিুর জনে টাকা খরচ করমত তা োঁমদর কখনই সদওয়া হমে না—

আেরা চাই, যতদূর েম্ভে অল্প খরমচ যত সেিী েম্ভে স্থায়ী েৎকাময বর িরতষ্ঠা। 
  

এখন সতােরা েুঝমত পারি, সতাোমদর নূতন নূতন সেৌরলক রচন্তার সচষ্টা করমত 

হমে—তা না হমল আরে েমর সগমলই সগাটা কাজটা চুরোর হময় যামে। এই রকে 

করমত পারঃ সতােরা েকমল রেমল একটা েভায় এই রেষয় আমলাচনা কর, আোমদর 

হামত সয অল্পস্বল্প েম্বল আমি, তা সেমক রক কমর েেমচময় ভাল স্থায়ী কাজ হমত 

পামর। রকিুরদন আমগ সেমক েকলমক এই রেষময় খের সদওয়া সহাক, েকমলই রনমজর 

েতােত—েক্তেে েলুক, সেইগুরল রনময় রেচার সহাক, োদিরতোদ সহাক, তারপর 

আোমক তার একটা রেেরে পাোও। 
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উপেংহামর েরল, সতােরা েমন সরমখা, আরে আোর গুরুভাইমদর সচময় আোর 

েন্তানমদর রনকট সেিী আিা করর—আরে চাই, আোর েে সিমলরা, আরে যত েড় 

হমত পারতাে, তার সচময় িতগুে েড় সহাক। সতাোমদর িমতেকমকই এক একটা 

‘দানা’ হমতই হমে—আরে েলরি—অেিেই হমত হমে। আজ্ঞােহতা, উমদ্দমিের উপর 

অনুরাগ ও েে বদা িস্তুত হময় োকা—এই রতনটট যরদ োমক, রকিুমতই সতাোমদর 

হটামত পারমে না। আোর ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

সেহািীে বাদক 

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ৩৫৫-৩৬৪ 

৩৫৫ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

সদউলযার, আলমোড়া 

১৩ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

সিোস্পমদষু, 

এখান হইমত আলমোড়ায় যাইয়া সযামগন-ভায়ার জনে রেমিষ সচষ্টা কররলাে। রকন্তু 

ভায়া একটু আরাে সোয কররয়াই সদমি যাত্রা কররমলন। েুভালা-ভোরল সপৌৌঁমি েংোদ 

রদমেন।… িাচ্ছণ্ড আরদ পাওয়া অেম্ভে রেযায় লাটুর যাওয়া হইল না। আরে ও অচুেত 

পুনরায় এ স্থামন আরেয়ারি। আোর িরীর এই সঘাড়ার রপমে সরৌমদ্র ঊব বশ্বাে সদৌমড়র 

দরুন একটু আজ খারাপ আমি। িিীোেুর ঔষয িায় দুই েপ্তাহ খাইলাে—রেমিষ 

রকিুই সদরখ না।—রলভামরর সেদনাটা রগয়ামি ও খুে কেরত করার দরুন হাত-পা 

রেমিষ muscular (সপিীেহুল) হইয়ামি, রকন্তু সপটটা রেষে িুরলমতমিঃ উেমত েেমত 

হা োঁপ যমর। সোয হয় দুয খাওয়াই তার কারে। িিীমক চ্ছজজ্ঞাো কররমে সয, দুগ্ধ িারড়য়া 

সদওয়া যায় রকনা। পূমে ব আোর দুইোর sun-stroke (েরদব-গররে) হয়। সেই অেরয 

সরৌদ্র লারগমলই সচাখ লাল হয়, দুই-রতন রদন িরীর খারাপ যায়। 
  

েমের খের শুরনয়া রেমিষ েুখী হইলাে ও দুরভবমক্ষর কায ব উত্তেরূমপ হইমতমি 

শুরনলাে। দুরভবমক্ষর জনে ‘ব্রহ্মোরদন্’ আরিে হইমত টাকা আরেয়ামি রকনা রলরখমে 

এেং এখান হইমতও িীঘ্র টাকা যাইমে। দুরভবক্ষ আরও অমনক স্থামন সতা আমি। একটট 

গ্রামে এতরদন োরকোর আেিেক নাই। উহারদগমক অনেত্র যাইমত েরলমে এেং এক 

এক জনমক এক এক জায়গায় যাইমত রলরখমে। ঐ েকল কাজই আেল কাজ; ঐরূপ 

সক্ষত্র করষ বত হইমল পর যমে বর েীজ সরাপে করা যাইমত পামর। ঐ সয সগা োঁড়ারা 

আোমদর গারল কররমতমি, ঐ রকে (সেো) কায বই তাহার একোত্র উত্তর—এইটট েদা 

েমন রারখমে। িিী ও োরদা সয িকার েরলমতমি, সেই িকার িাপাইমত আোর সকান 

আপরত্ত নাই। 
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েমের নাে রক হইমে এইটা রস্থর সতােরাই কর। … টাকা োত েপ্তামহর েমযেই 

সপৌৌঁরিমে; জরের সতা সকান খের নাই। এ রেষময় কািীপুমরর সকষ্টমগাপামলর োগানটা 

রনমল ভাল হয় না? পমর েড় কায ব ক্রমে হমে। যরদ েত হয়, এ রেষয় কাহামকও—েেস্থ 

ো োরহমরর—না েরলয়া চুরপ চুরপ অনুেন্ধান কররও। দুই-কান হইমলই কাজ খারাপ 

হয়। যরদ ১৫|১৬ হাজামরর রভতর হয় সতা তৎক্ষোৎ রকরনমে (যরদ ভাল সোঝ)। যরদ 

রকিু সেিী হয় সতা োয়না কররয়া ঐ োত েপ্তাহ অমপক্ষা কররও। আোর েমত 

আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল। োকী যীমর যীমর হমে। ও োগামনর েরহত আোমদর 

েেস্ত association (স্মৃরত জরড়ত)। োস্তরেক এটাই আোমদর িেে েে। অরত 

সগাপমন—‘িলানুমেয়াঃ িারম্ভাঃ োংস্কারাঃ িাক্তনা ইে’।১২৬ 

  

কািীপুমরর োগামনর অেিে জরের দাে সেমড় সগমি; রকন্তু করড় সতেরন কমে সগমি। 

যা হয় একটা কমরা ও িীঘ্র কমরা। গয়ং গি করমত করমত যত কাজ োটট হয়। ওটাও 

সতা রনমতই হমে, আজ না হয় কাল—আর যত েড়ই গঙ্গাতীমর েে হউক না। অনে 

সলাক রদময় কো পাড়মল আরও ভাল হয়। আোমদর সকনা সটর সপমল লম্বা দর 

হা োঁকমে। সচমপ কাজ কমর চল। অভীঃ, োকুর েহায়। ভয় রক? েকলমক আোর 

ভালোো রদমে। 
  

রেমেকানন্দ 

  

(খামের উপমর রলরখত) 

  

… কািীপুমরর রেমিষ সচষ্টা সদখ। … সেলুমড়র জরে সিমড় দাও। 

হুজরুমদর নামের জ্বালায় রক গরীেগুমলা শুরকময় েরমে? েে নাে ‘েহামোরয’ সনয় 

সতা রনক। গরীেমদর উপকার সহাক। কাজ সেি চলমি—উত্তে কো। আরও সলমগ 

যাও। আরে িেন্ধ পাোমত আরম্ভ কররি। Saccharine & lime (েোকাররন ও সনেু) 

এমেমি। 
  

রে 

  

৩৫৬* 
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[স্বােী অখণ্ডানন্দমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

২৩ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেে সনাে্ল্, 

আোর েংরক্ষপ্ত রচটের জনে রকিু েমন কমরা না। আরে এখন পাহাড় সেমক েেতমলর 

রদমক চমলরি, সকান একটা জায়গা সপৌৌঁমি সতাোমক রেস্তাররত রচটে সদে। 
  

ঘরনষ্ঠতা না োকমলও েরলতা োকমত পামর—সতাোর এ কোর সয রক অে ব, তা সতা 

আরে েুচ্ছঝ না। আোর রদক্ সেমক আরে েলমত পারর সয, িাচে সলৌরককতার োোনে 

যা এখনও আোর আমি, তার সিষ রচহ্নটুকু পয বন্ত েুমি সিমল রদময় রিশুেুলভ 

েরলতা রনময় কো েলার জনে আরে িস্তুত। আহা, যরদ একটট রদমনর জনেও 

স্বাযীনতার পূে ব আমলামক োে করা যায়, এেং েরলতার েুক্ত োয়ুমত রনঃশ্বাে গ্রহে 

করা যায়! তাই রক সশ্রষ্ঠ পরেত্রতা নয়? 

  

এ েংোমর অমনের ভময় আেরা কাজ করর, ভময় কো েরল, ভময়, রচন্তা করর। হায়, 

িত্রুপররমেটষ্টত জগমত আোমদর জন্ম! ‘িত্রুর গুপ্তচর রেমিষভামে আোমকই 

লক্ষে কমর রিরমি’—এেরন একটা ভীরতর হাত সেমক সক রনেৃরত সপময়মি? আর সয 

জীেমন এরগময় সযমত চায়, তার ভামগে আমি দুগ বরত! এ েংোর কখনও রক আপনার 

জমন পূে ব হমে? সক জামন? আেরা শুযু সচষ্টা করমত পারর। 
  

কাজ শুরু হময় সগমি এেং েতবোমন দুরভবক্ষরনোরেই আোমদর কামি িযান কতবেে। 

কময়কটট সকন্দ্র সখালা হময়মি এেং কাজ চলমি—দুরভবক্ষমেো, িচার এেং োোনে 

রিক্ষাদান। এখন পয বন্ত অেিে খুে োোনে ভামেই চলমি, সয-েে সিমলরা রিক্ষাযীন, 

তামদর েুরেযােত কামজ লাগান হমি। 
  

েতবোমন োন্দ্রাজ ও করলকাতাই আোমদর কামজর জায়গা। গুিউইন োন্দ্রামজ কাজ 

করমি। কলমম্বামতও একজন সগমি। যরদ ইমতােমযেই পাোন না হময় োমক, তমে 

আগােী েপ্তাহ সেমক সতাোমক েেস্ত কামজর একটট কমর োরেক রেেৃরত পাোন 

হমে। আরে েতবোমন কে বমকন্দ্র সেমক দূমর আরি; তাই েেই একটু রেমল চলমি, তা 

সদখমতই পাি। রকন্তু সোমটর উপর কাজ েমন্তাষজনক। 
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তুরে এখামন না এমে ইংলমণ্ড সেমকই আোমদর জনে সেিী কাজ করমত পারমে। 

দররদ্র ভারতোেীর কলোমে সতাোর রেপুল আত্মতোমগর জনে ভগোন্ সতাোমক 

আিীে বাদ করুন! 
  

আরে ইংলমণ্ড সগমল সেখানকার কাজ অমনকটা সজোঁ মক উেমে, সতাোর েত আরেও 

তা রেশ্বাে করর। তোরপ এখানকার কে বচক্র খারনক ঘুরমত আরম্ভ না করমল এেং 

আোর অনুপরস্থরতমত কাজ চালাোর েত অমনমক আমি, এটট না সজমন আোর পমক্ষ 

ভারতেষ ব তোগ করা টেক হমে না। েুেলোনরা সযেন েমল, ‘সখাদার েচ্ছজবমত’—তা 

কময়ক োমের েমযেই হময় যামে। আোর অনেতে সশ্রষ্ঠ কেী সখতরড়র রাজা এখন 

ইংলমণ্ড আমিন। রতরন িীঘ্র ভারমত আেমেন, এেং রতরন অেিেই আোর রেমিষ 

েহায়ক হমেন। 
  

আোর অনন্ত ভালোো ও আিীে বাদ জানমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩৫৭ 

  

[স্বােী অখণ্ডানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

আলমোড়া 

২৪ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোর পমত্র েরেমিষ অেগত হইয়া রেমিষ আনচ্ছন্দত হইলাে। Orphanage 

(অনাোশ্রে) েম্বমন্ধ সতাোর সয অরভিায় অরত উত্তে ও শ্রী-েহারাজ তাহা অরচরাৎ 

পূে ব কররমেন রনচ্ছশ্চত। একটা স্থায়ী centre (সকন্দ্র) যাহামত হয়, তাহার জনে িােপে 

সচষ্টা কররমে। … টাকার রচন্তা নাই—কলে আরে আলমোড়া হইমত plain-এমত 

(েেতল িমদমি) নারেে, সযখামন হাঙ্গাে হইমে সেইখামন একটা চা োঁদা কররে—

famine-এর (দুরভবমক্ষর) জনে—ভয় নাই। সয িকার আোমদর করলকাতার েে, ঐ 
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নেুনায় িমতেক সজলায় যখন এক-একটট েে হইমে, তখনই আোর েনস্কােনা পূে ব 

হইমে। িচামরর কায বও সযন েন্য না হয় এেং িচারামপক্ষাও রেদোরিক্ষাই িযান কায ব; 

গ্রামের সলাকমদর lecture (েক্তৃতা) আরদ িারা যে ব, ইরতহাে ইতোরদ রিক্ষা রদমত 

হইমে—রেমিষ ইরতহাে। ইংলমণ্ড আোমদর এই রিক্ষাকাময বর েহায়তার জনে একটট 

েভা আমি; ঐ েভার কায ব অরত উত্তে চরলমতমি, েংোদ পাইয়া োরক। এই িকার 

চতুরদবক হইমত ক্রেিঃ েহায় আরেমে। ভয় রক? যারা ভামে সয, েহায়তা এমল তারপর 

কায ব করে, তামদর িারা সকান কায ব হয় না। যারা ভামে সয, কায বমক্ষমত্র নােমলই েহায় 

আেমে, তারাই কায ব কমর। 
  

েে িচ্ছক্ত সতাোমত আমি রেশ্বাে কর, িকাি হমত োকী োকমে না। আোর িামের 

ভালোো ও আিীে বাদ জারনমে ও ব্রহ্মচারীমক জানাইমে। তুরে েমে খুে উৎোহপূে ব 

রচটে েমযে েমযে রলরখমে, যাহামত েকমল উৎোরহত হময় কায ব কমর। ওয়া গুরুকী 

িমত। রকেরযকরেরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩৫৮* 

  

[সেরী সহলেময়স্টারমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

২৫ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

এোর আোর িরতশ্রুরত পালমনর েেয়, ইিা ও েুমযাগ হময়মি। তাই এ রচটে রলখমত 

েমেরি। রকিুকাল আোর িরীরটা খুে দুে বল রিল, এেং নানা কারমে এই (জরুেলী) 

উৎেমের েরেুমে আোর ইংলণ্ড যাওয়া স্থরগত রাখমত হল। 
  

আোর অকপট ও সিোস্পদ েনু্ধমদর েমঙ্গ পুনরায় রেরলত হমত পারলাে না েমল 

িেেটায় েন খুে খারাপ হময় রগময়রিল, রকন্তু সদখলাে কে বিল এড়াোর সযা সনই, 

তাই আোর এই রহোলয়মক রনময়ই পররতুষ্ট োকমত হল। তমে এ রেরনেময় সোমটই 
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খুিী হমত পারররন, কারে োনুমষর েুখিরেমত জীেন্ত আত্মার িরতিলমন সয সেৌন্দয ব, 

জড় জগমতর যােতীয় সেৌন্দময বর সচময় তা অমনক সেিী আনন্দদায়ক। 
  

আত্মাই রক জগমতর আমলাকস্বরূপ নয়? 

  

নানা কারমে লণ্ডমনর কাজ একটু রেমে-সততালায় চমলমি; তার একটট েুখে কারে 

হল—কািন, েুঝমল? আরে সেখামন োকমল টাকাকরড় সয-সকান উপাময় জমুট যায়, 

এেং কাজ এরগময় যায়। এখন সকউই কাোঁয পাতমি না। আোমক আোর সযমতই হমে, 

এেং কাজটামক আোর গমড় সতালার জনে িােপাত সচষ্টা করমত হমে। 
  

আজকাল সেি খারনকটা েোয়াে কররি ও সঘাড়ায় চড়রি, রকন্তু রচরকৎেমকর েেেস্থা 

েত আোমক যমেষ্ট পররোমে ের-সতালা দুয সখমত হময়রিল আর তারই িমল আরে 

রপিমনর সচময় োেমনর রদমক সেিী এরগময় রগময়রি। যরদও আরে েেেেয়ই আগুয়ান 

রকন্তু এখনই এতটা অগ্রগরত চাই না, তাই দুয খাওয়া সিমড় রদময়রি। 
  

সজমন খুিী হলাে খাোর েেয় সতাোর সেি কু্ষযা হয়। 
  

উইম্বল্্িমনর রেে োগ বামরট সনাে্ল্্সক তুরে জান রক? সে আোর জনে কমোর 

পররশ্রে করমি। যরদ পার সতা তার েমঙ্গ িামক সযাগামযাগ কমরা, তা হমল সেখামন 

তুরে আোর কামজ অমনকটা েহায়তা করমত পারমে। তার টেকানা—Brantwood, 

Worple Road, Wimbledon. 
  

তাহমল আোর সিাট েনু্ধ রেে অচবািব (Miss Orchard)-সক তুরে সদমখি এেং তামক 

সতাোর সেি ভালও সলমগমি—সেি কো। তার েম্বমন্ধ আোর অমনক আিা। যখন 

আরে খুে েুমড়া হময় যাে, তখন সতাোর ো রেে অচবামিবর েত আোর রেমিষ রিয় 

সিাট সিাট েনু্ধমদর জয়োতবা পৃরেেীর েুমক সঘারষত হমি সদমখ কতই না আনমন্দর 

েমঙ্গ জীেমনর যােতীয় কাজকে ব সেমক রচররদমনর েত অেের গ্রহে করে! 
  

কোয় কোয় েমল রারখ, আোর চুল পাকমত শুরু কমরমি—এত তাড়াতারড় সয েুমড়া 

হমত চমলরি, তামত আনন্দই হমি। সোনালীর েমযে—অে বাৎ কামলার েমযে—রূপালী 

সকি অরত দ্রত এমে যামি। 
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যে বিচারমকর অল্পেয়েী হওয়া ভাল নয়, সতাোর তাই েমন হয় না রক? আরে রকন্তু 

তাই েমন করর, োরা জীেন যমরই েমন কমররি। একজন েৃমদ্ধর িরত োনুষ অমনক 

সেিী আস্থা এেং তা োঁমক সদমখ অমনক সেিী শ্রদ্ধা জামগ। তোরপ এ জগমত েুমড়া 

েদোেগুরলই েেমচময় োরাত্মক, তাই নয় রক? এই দুরনয়ার রেচামরর একটা রনজস্ব 

রনয়ে আমি, এেং হায়, েতে সেমক তা কতই না স্বতন্ত্র! 
  

তাহমল সতাোর ‘রেশ্বজনীন যে ব’ (িেন্ধ) রররভউ দে সদো সো োঁমদ (Revue de deux 

Mondes) পচ্ছত্রকা নাকচ কমর রদময়মি। েুষমড় পমড়া না, আোর অনে সকান কাগমজ 

সচষ্টা কর। আরে রনচ্ছশ্চত সয একোর গৃহীত হমল তুরে খুে দ্রতু িমেিারযকার পামে। 

আরে খুেই আনচ্ছন্দত সয, কাজটটমক তুরে খুে ভালোে; কাজ তার রনমজর পে ধতরী 

কমর সনমে, এ রেষময় আোর রেন্দেুাত্র েমন্দহ সনই। সেমহর সেরী, আোমদর 

ভাোদমি বর ভরেষেৎ উজ্জ্বল, এেং অদূর ভরেষেমতই তার োে বক রূপায়ে হমে। 
  

েমন হয় এ রচটেখানা পারর-সত রগময় সতাোর েমঙ্গ রেরলত হমে—সতাোর সেৌন্দয বেয় 

পারর—এেং আিা করর িরােী সদমির োংোরদকতা ও সেখানকার আেন্ন ‘রেশ্ব সেলা’ 

েম্পমকব তুরে আোমক অমনক রকিু রলখমে। 
  

সেদান্ত ও সযামগর োহামযে তুরে উপকৃত হময়ি, এ-কো সজমন আরে খুেই খুিী। 

দভুবাগেক্রমে োমঝ োমঝ আোর রনমজমক োকবাে-দমলর ক্লাউমনর েত েমন হয়, সে 

সকেল অনেমক হাোয়, রকন্তু তার রনমজর দিা েকরুে। 
  

স্বভােতই সতাোর সেি হারেখুিী সেজাজ। সতাোর েমন সকান রকিুরই সযন িভাে 

পমড় না। তা িাড়া তুরে খুেই পররোেদিী, কারে খুে োেযামন তুরে ‘সিে’ ো 

সিেঘটটত যােতীয় োমজ চ্ছজরনষ সেমক রনমজমক েররময় সরমখি। তাহমলই সদখমত 

পাি, তুরে শুভকে ব কমরি এেং সতাোর জীেনেোপী কলোমের েীজ েপন কমরি। 

আোমদর জীেমনর ত্রুটট হল এই সয, আেরা েতবোমনর িারাই রনয়রন্ত্রত হই—

ভরেষেমতর িারা নয়। যা এই েুহমূত ব আোমদর ক্ষরেক আনন্দ সদয়, তারই রপিমন 

আেরা িুটট; িমল সদখা যায়, েতবোমনর ক্ষরেক আনমন্দর রেরনেময় আেরা 

ভরেষেমতর রেপুল দুঃখ েিার কমর েরে। 
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যরদ ভালোেোর েত সকউ আোর না োকত! যরদ আরে ধিিমেই োতৃরপতৃহীন 

হতাে! আোর আপনার সলামকরাই আোর পমক্ষ েেমচময় সেিী দুঃমখর কারে 

হময়মি—আোর ভ্রাতা, ভিী, জননী ও অনে েে আপন জন। আত্মীয়স্বজনরাই 

োনুমষর উন্নরতর পমে কটেন োযাস্বরূপ। আর এটা খুে আশ্চয ব নয় রক সয, োনুষ 

তৎেমেও রেোহ করমে ও নূতন োনুমষর জন্ম রদমত োকমে!!! 
  

সয োনুষ একাকী, সে-ই েুখী। েকমলর কলোে কর, েকলমক সতাোর ভাল লাগুক, 

রকন্তু কাউমক ভালোেমত সযও না। এটা একটা েন্ধন, আর েন্ধন শুযুই দুঃখ সিমক 

আমন। সতাোর অন্তমর তুরে একাকী োে কর—তামত েুখী হমে। যার সদখাশুমনা 

করোর সকউ সনই এেং কারও তোেযান রনময় সয োো ঘাোয় না, সেই েুচ্ছক্তর পমে 

এরগময় যায়। 
  

সতাোর েমনর গেন সদমখ আোর ঈষ বা হয়—িান্ত, নম্র, হারেখুিী অেচ গভীর ও 

েন্ধনহীন। তুরে েুক্ত হময় সগি, সেরী, তুরে েুক্ত হময় আি; তুরে সতা জীেন্মুক্ত। আোর 

িকৃরতমত পুরুমষর সচময় সেময়মদর গুে সেিী, আর সতাোর েমযে সেময়মদর চাইমত 

পুরুমষর গুে সেিী। আরে েে েেয়ই অমনের দুঃখ-সেদনা শুযু-শুযুই রনমজর েমযে 

সটমন রনচ্ছি, অেচ কারও সকান কলোে করমতও পাররি না—টেক সযেন সেময়মদর 

েন্তান না হমল একটট সেড়াল পুমষ তার িরত েকল ভালোো সেমল সদয়। 
  

সতাোর রক েমন হয়, তার েমযে সকান আযোচ্ছত্মকতা আমি? একদে না, এগুরল হল 

জড় োয়রেক েন্ধন—হো োঁ, টেক তাই। হায়, পিভূমত গড়া এই সদমহর দােত্ব সঘাচান—

সে রক েহজ কো! 
  

সতাোর েনু্ধ রেমেে োটটবন িরত োমে অনুগ্রহ কমর তা োঁর পচ্ছত্রকাটট আোমক 

পাোমিন, রকন্তু েমন হমি, স্টারিবর োমে বারেটার এখন িূনে রিগ্রীর নীমচ। এই গ্রীমষ্ম 

আোর ইংলমণ্ড যাওয়া হল না েমল রতরন খুেই রনরাি হময় পমড়মিন। আোর রক-ই ো 

করার রিল? 

  

আেরা এখামন দুটট েমের পত্তন কমররি—একটট করলকাতায়, অপরটট োন্দ্রামজ। 

করলকাতার েেটট (একটট জীে ব ভাড়ামট োড়ী) োম্প্ররতক ভূরেকমম্প ভয়ানক 

আমন্দারলত হময়মি। 
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আেরা সেি কময়কটট যুেকমক সপময়রি, তামদর এখন রিক্ষানরেিী চলমি। তা িাড়া 

আেরা রেরভন্ন জায়গায় দুরভবক্ষ-পীরড়তমদর জনে সেোমকন্দ্র খুমলরি, এেং কাজ 

দ্রতুগরতমত চলমি। ভারমতর রেরভন্ন স্থামন আেরা ঐরকে সকন্দ্র স্থাপন করার সচষ্টা 

করে। 
  

কময়করদন োমদই আরে েেতমল যাচ্ছি এেং সেখান সেমক যাে—এই পে বমতর পচ্ছশ্চে 

খমণ্ড। েেভূরেমত যখন একটু োণ্ডা পড়মে, তখন সদিেয় একোর েক্তৃতা রদময় 

সেড়াে—সদখে রক পররোে কাজ করা যায়। 
  

এখন আর রলখোর েেয় সনই, অমনক সলাক অমপক্ষা করমি—তাই সেমহর সেরী, 

সতাোর জনে েে বরেয আনন্দ ও েুখ কােনা কমর আজ এখামনই সিষ কররি। 

হাড়োমের সদহ কখনও সযন সতাোমক িলুি করমত না পামর, েতত এই িাে বনা। 
  

েে বদা িভুেেীমপ সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৫৯* 

  

[রেমেে সলমগটমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

আলমোড়া 

২৮ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

ো, 

আপনার েুন্দর ও েহৃদয় রলরপখারনর জনে অমনক অমনক যনেোদ। আোর কতই 

না ইিা রিল সখতরড়র রাজার েমঙ্গ লণ্ডমন রগময় সেখানকার আেন্ত্রে গ্রহে করার। 

গত েরেুমে লণ্ডমন আোর অমনকগুরল সভামজর রনেন্ত্রে রিল। রকন্তু কপামল তা 

সনই; আোর ভি স্বামস্থের জনেই রাজার েমঙ্গ যাওয়া েম্ভে হল না। 
  

এলোটবা তাহমল আোর আমেররকায় স্বগৃমহ রিমর এমেমি। সরামে আোর জনে সে যা 

কমরমি, তার জনে আরে কৃতজ্ঞতাপামি েদ্ধ। হরল (Hollister) সকেন আমি? তামদর 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 431 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উভয়মক আোর ভালোো জানামেন এেং আোর েে বকরনষ্ঠ নেজাত ভরগনীটটমক 

আোর হময় চুম্বন সদমেন। 
  

ন-োে হল আরে রহোলময় রকিুটা রেশ্রাে রনময়রি। এোর আোর কামজর লাগাে 

যরমত েেতমল রিমর যাচ্ছি। 
  

েোচ্ছঙ্কনমেন্স, সজা সজা ও েোমেলমক আোর ভালোো এেং আপনামকও 

রচরন্তনভামে। 
  

েতত িভুেেীমপ আপনার 

রেমেকানন্দ 

  

৩৬০* 

  

আলমোড়া 

২৯ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেে সনাে্ল্, 

স্টারিবর একখারন রচটে কাল সপময়রি। তামত জানলাে সয, তুরে ভারমত আেমত এেং 

েে রকিু চাকু্ষষ সদখমত দৃঢ়েঙ্কল্প। কাল তার উত্তর রদময়রি। রকন্তু রেে েূলামরর কাি 

সেমক সতাোর কে বিোলী েম্বমন্ধ যা জানমত পারলাে, তামত এ পত্রখারনও আেিেক 

হময় পমড়মি; েমন হমি, েরােরর সতাোমক সলখা ভাল। 
  

সতাোমক সখালাখুরল েলরি, এখন আোর দৃঢ় রেশ্বাে হময়মি সয, ভারমতর কামজ 

সতাোর এক রেরাট ভরেষেৎ রময়মি। ভারমতর জনে, রেমিষতঃ ভারমতর 

নারীেোমজর জনে, পুরুমষর সচময় নারীর—একজন িকৃত রেংহীর িময়াজন। 

ভারতেষ ব এখনও েহীয়েী েরহলার জন্মদান করমত পারমি না, তাই অনে জারত সেমক 

তামক যার করমত হমে। সতাোর রিক্ষা, ঐকারন্তকতা, পরেত্রতা, অেীে ভালোো, 

দৃঢ়তা—েমে বাপরর সতাোর যেনীমত িোরহত সকরিক রমক্তর জনে তুরে টেক সেইরূপ 

নারী, যামক আজ িময়াজন। 
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রকন্তু রেঘ্নও আমি েহু। এমদমির দুঃখ, কুেংস্কার, দােত্ব িভৃরত রক যরমনর, তা তুরে 

যারো করমত পার না। এমদমি এমল তুরে রনমজমক অয ব-উলঙ্গ অেংখে নর-নারীমত 

পররমেটষ্টত সদখমত পামে। তামদর জারত ও স্পি ব েম্বমন্ধ রেকট যারো; ভময়ই সহাক ো 

ঘৃোমতই সহাক—তারা সশ্বতাঙ্গমদর এরড়ময় চমল এেং তারাও এমদর খুে ঘৃো কমর। 

পক্ষান্তমর, সশ্বতামঙ্গরা সতাোমক খােমখয়ালী েমন করমে এেং সতাোর িমতেকটট 

গরতরেরয েমন্দমহর চমক্ষ সদখমে। 
  

ভারমত তা িাড়া, জলোয়ু অতেন্ত গ্রীষ্মিযান। এমদমির িায় েে জায়গার িীতই 

সতাোমদর গ্রীমষ্মর েত; আর দরক্ষোিমল সতা েে বদাই আগুমনর হল্্কা চলমি। 
  

িহমরর োইমর সকাোও ইওমরাপীয় েুখ-স্বািন্দে রকিুোত্র পাোর উপায় সনই। এেে 

েমেও যরদ তুরে কমে ব িেৃত্ত হমত োহে কর, তমে অেিে সতাোমক িতোর স্বাগত 

জানাচ্ছি। েে বত্র সযেন, এখামনও সতেরন আরে সকউ নই; তেু আোর সযটুকু িভাে 

আমি, সেটুকু রদময় আরে অেিেই সতাোয় োহাযে করে। 
  

কমে ব ঝা োঁপ সদোর পূমে ব রেমিষভামে রচন্তা কমরা এেং কামজর পমর যরদ রেিল হও 

রকম্বা কখনও কমে ব রেরচ্ছক্ত আমে, তমে আোর রদক্ সেমক রনশ্চয় সজমনা সয, 

আোমক আেরে সতাোর পামিই পামে—তা তুরে ভারতেমষ বর জনে কাজ কর আর 

নাই কর, সেদান্ত-যে ব তোগই কর আর যমরই োক। ‘েরদ্্কী োত হাতীকা দা োঁত’—

একোর সেরুমল আর রভতমর যায় না; খা োঁটট সলামকর কোরও সতেরন নড়চড় সনই—

এই আোর িরতজ্ঞা। আোর সতাোমক একটু োেযান করা দরকার—সতাোমক রনমজর 

পাময় দা োঁড়ামত হমে, রেে েূলার রকম্বা অনে কারও পক্ষপুমট আশ্রয় রনমল চলমে না। 

তা োঁর রনমজর ভামে রেে েূলার চেৎকার েরহলা; রকন্তু দুভবাগেক্রমে এই যারো 

সিমলমেলা সেমকই তা োঁর োোয় েুমকমি সয, রতরন আজন্ম সনত্রী আর দুরনয়ামক 

ওলটপালট কমর রদমত টাকা িাড়া অনে সকান রকিুর িময়াজন সনই। এই েমনাভাে 

তা োঁর অজ্ঞাতোমরই োরোর োো তুলমি এেং রদন কময়মকর েমযেই তুরে েুঝমত 

পারমে সয, তা োঁর েমঙ্গ েরনময় চলা অেম্ভে। তা োঁর েতবোন েঙ্কল্প এই সয, রতরন 

করলকাতায় একটট োড়ী ভাড়া সনমেন—সতাোর ও রনমজর জনে, এেং ইওমরাপ ও 

আমেররকা সেমক সয-েে েনু্ধমদর আোর েম্ভােনা আমি তা োঁমদরও জনে। এটা অেিে 

তা োঁর েহৃদয়তা ও অোরয়কতার পররচায়ক; রকন্তু তা োঁর েোযেক্ষােুলভ েঙ্কল্পটট দুটট 

কারমে েিল হমে না—তা োঁর রুক্ষ সেজাজ এেং অদ্ভুত অরস্থররচত্ততা। কারও কারও 
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েমঙ্গ দূর সেমক েনু্ধত্ব করাই ভাল; সয রনমজর পাময় দা োঁড়ামত পামর, তার েেই 

েুষ্েুভামে েম্পন্ন হয়। 
  

রেমেে সেরভয়ার নারীকুমলর রত্নরেমিষ; এত ভাল, এত সেহেয়ী রতরন! সেরভয়ার-

দম্পরতই একোত্র ইংমরজ, যা োঁরা এমদিীয়মদর ঘৃো কমরন না; এেন রক স্টারিবমকও 

োদ সদওয়া চমল না। একোত্র সেরভয়াররাই আোমদর উপর েুরুচ্ছব্বয়ানা করমত 

এমদমি আমেনরন। রকন্তু তা োঁমদর এখনও সকান রনরদবষ্ট কায বিোলী সনই। তুরে এমল 

সতাোর েহকেীরূমপ তা োঁমদর সপমত পার এেং তামত সতাোর ও তা োঁমদর—উভময়রই 

েুরেযা হমে। রকন্তু আেল কো এই সয, রনমজর পাময় অেিেই দা োঁড়ামত হমে। 
  

আমেররকার েংোমদ জানলাে সয, আোর দুজন েনু্ধ—রেে েোকলাউি ও সোষ্টমনর 

রেমেে েুল এই িরৎকামলই ভারত-পররভ্রেমে আেমিন। রেে েোকলাউিমক তুরে 

লণ্ডমনই সদখি—সেই পারর-িোিমনর সপাষাক-পরররহতা েরহলাটট! রেমেে েুমলর 

েয়ে িায় পিাি এেং রতরন আমেররকায় আোর রেমিষ উপকারী েনু্ধ রিমলন। তা োঁরা 

ইওমরামপর হময় এমদমি আেমিন; েুতরাং আোর পরােি ব এই সয, তা োঁমদর েমঙ্গ এমল 

সতাোর পমের একমঘময়রে দূর হমত পামর। 
  

রেঃ স্টারিবর কাি সেমক সিষ পয বন্ত একখানা রচটে সপময় েুখী হময়রি। রকন্তু রচটেটট 

েড় শুে এেং িােহীন। লণ্ডমনর কাজ পণ্ড হওয়ায় রতরন হতাি হময়মিন েমল েমন 

হয়। 
  

অনন্ত ভালোো জানমে। ইরত 

  

েদা ভগেৎ-পদারশ্রত 

রেমেকানন্দ 

  

৩৬১ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

২৯ জলুাই, ১৮৯৭ 
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রিয় িিী, 

সতাোর কাজকে ব সেি চলমি, খের পাইলাে। রতনটট ভাষে সেি কমর পমড় রাখমে, 

আর ইওমরাপীয় দি বনারদও সেি কমর পড়মে, ইহামত অনেো না হয়। পরমক োরমত 

সগমল োল-তলওয়ার চাই, এ কো সযন ভুল একদে না হয়। েুকুল এক্ষমে সপৌৌঁরিয়ামি, 

সতাোর সেোরদও সেি চলমি সোয হয়। েদানন্দ যরদ সেখামন োরকমত না চায়, 

করলকাতায় পাোইয়া রদমে, এেং িরত েপ্তামহ একটা ররমপাটব—আয়-েেয় িভৃরত েে 

েমেত েমে পাোইমত ভুল সযন না হয়। আলারেঙ্গার সোনাই এখামন েদ্রী িা-র রনকট 

হমত চাররিত টাকা যার কররয়া লইয়া রগয়ামি; সপৌৌঁরিোোত্র পাোইোর কো, এখনও 

সকন পাোইল না। আলারেঙ্গামক চ্ছজজ্ঞারেমে এেং েত্বর পাোইমত করহমে; কারে 

আরে পরশুরদন এখান হমত যাচ্ছি—েেূরী পাহাড় ো অনে সকাোও যাই পমর টেক 

করে। কাল এখামন ইংমরজ-েহমল এক সলকচার হময়রিল, তামত েড়ই খুিী। রকন্তু 

তার আমগর রদন রহন্দীমত এক েক্তৃতা করর, তামত আরে েড়ই খুিী—রহন্দীমত সয 

oratory (োচ্ছিতা) করমত পারে তা সতা আমগ জানতাে না। েমে সিমলপুমল সযাগাড় 

হমি রক? যরদ হয় সতা করলকাতায় সযভামে কায ব হমি, টেক সেইভামে কমর যাও। 

রনমজর েুচ্ছদ্ধ এখন রকিুরদন সেিী খরচ করমে না, পামি িুররময় যায়—রকিুরদন পমর 

কমরা। 
  

সতাোর িরীমরর উপর রেমিষ লক্ষে রাখমে—তমে রেমিষ আতুপুতুমত িরীর উিা 

আরও খারাপ হময় যায়। রেমদের সজার না োকমল সকউ ঘণ্টা-িণ্টা োনমে না—এ-

কোটা রনচ্ছশ্চত, এেং এইটট েমন রস্থর সরমখ কায ব করমে। 
  

আোর হৃদময়র ভালোো ও আিীে বাদ জারনমে ও গুিউইন িভৃরতমক জানাইমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩৬২ 

  

[স্বােী অখণ্ডানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

আলমোড়া 
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৩০ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

কলোেেমরষু, 

সতাোর কোেত রিষ্ট্রীট েোচ্ছজমষ্ট্রট সলরভঞ্জ োমহেমক এক পত্র রলরখলাে। অরপচ 

তুরে তা োঁহার রেমিষ রেমিষ কায বকলাপ রেেৃত কররয়া িিী-িাক্তারমক রদয়া সদখাইয়া 

‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর’-এ একটট লম্বাচওড়া পত্র রলরখমে ও তাহার এক করপ উক্ত েমহাদয়মক 

পাোইমে। আোমদর েূখ বগুমলা খারল সদাষ অনুেন্ধান কমর, গুেও রকচ্ছিৎ সদখুক। 
  

আরে আগােী সোেোর এস্থান হইমত িস্থান কররমতরি। 
  

Orphan (অনাে োলক) সযাগামড়র রক করি? েে হমত চারর-পা োঁচজনমক না হয় 

িারকয়া লও, গা োঁময় গা োঁময় খুোঁচ্ছজমল দুরদমনই রেরলোর েম্ভােনা। 
  

Permanent Centre (স্থায়ী সকন্দ্র) কররমত হইমে ধেরক। আর—সদেকৃপা না হমল 

এমদমি রক কাজ হয়? রাজনীরত ইতোরদমত সকান সযাগ রদমে না অেো েংস্রে রারখমে 

না। অেচ তামদর েরহত সকান রেোদারদমতও কাজ নাই। একটা কাময ব তন্ েন যন। 

এখামন একটট—োমহেেহমল-ইংমরজী েক্তৃতা হইয়ারিল, ও একটট—সদিী 

সলাকরদগমক রহন্দীমত। রহন্দীমত আোর এই িেে, রকন্তু েকমলর সতা খুে ভাল লাগল। 

োমহেরা অেিেই সযেন আমি, নাল গরড়ময় সগল, ‘কামলা োনুষ!’ ‘তাই সতা রক 

আশ্চয ব’ ইতোরদ। আগােী িরনোর আর একটট েক্তৃতা ইংমরজীমত, সদিী সলামকর 

জনে। এখামন একটট েৃহৎ েভা স্থাপন করা সগল—ভরেষেমত কতদূর কায ব হয় সদখা 

যাক। েভার উমদ্দিে রেদো ও যে ব রিক্ষা সদওয়া। 
  

সোেোর সেমররল-যাত্রা, তারপর োহারানপুর, তারপর আম্বালা, সেখান হইমত 

কোমেন সেরভয়ামরর েমঙ্গ সোয হয় েেূরী, আর একটু োণ্ডা পড়মলই সদমি 

পুনরাগেন ও রাজপুতানায় গেন ইতোরদ। 
  

তুরে খুে চুটটময় কাজ কসর যাও, ভয় রক? আরেও ‘সির সলমগ যা’ আরম্ভ কমররি। 

িরীর সতা যামেই, কুোঁ মড়রেমত সকন যায়? It is better to wear out than rust out. 

(েরমচ পমড় পমড় েরার সচময় ক্ষময় ক্ষময় েরা ভাল)। েমর সগমলও হামড় হামড় সভরল্ক 

সখলমে, তার ভােনা রক? দি েৎেমরর সভতর ভারতেষ বটামক সিময় সিলমত হমে—

‘এর কমে হমেই না।’ তাল েুমক সলমগ যাও—‘ওয়া গুরুকী িমত!’ টাকা-িাকা েে 
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আপনা-আপরন আেমে। োনুষ চাই, টাকা চাই না। োনুষ েে কমর, টাকায় রক করমত 

পামর? োনুষ চাই—যত পামে ততই ভাল। … এই—সতা সের টাকা সযাগাড় কমররিল, 

রকন্তু োনুষ নাই—রক কাজ করমল েল? রকেরযকরেরত। 
  

রেমেকানন্দ 

  

৩৬৩* 

  

[রেে েোকলাউিমক রলরখত] 
  

আলমোড়া 

১১ অগষ্ট, ১৮৯৭ 

  

রিয় সজা, 

… হো োঁ, জগন্মাতার কায ব পমড় োকমে না, কারে তা েতে, আন্তররকতা ও পরেত্রতার 

উপর িরতটষ্ঠত এেং এখনও তা সেমক রেচুেরত ঘমটরন। ঐকারন্তক অকপটতাই হল 

এর েূলনীরত। 
  

ভালোো েহ সতাোর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৬৪ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

আম্বালা 

১৯ অগষ্ট, ১৮৯৭ 

  

কলোেেমরষু, 

োন্দ্রামজর কাজ অে বাভামে উত্তেরূমপ চরলমতমি না শুরনয়া অতেন্ত দুঃরখত হইলাে। 

আলারেঙ্গা ও তাহার ভরগনীপরতর টাকা আলমোড়ায় সপৌৌঁরিয়ামি শুরনয়া েুখী 

হইয়ারি। গুিউইন রলরখমতমি, সয টাকা োকী আমি সলকচার-এর দরুন—তাহা হইমত 

রকিু লইোর জনে, Reception Committee (অভেে বনা েরেরত)-সক রচটে রলরখমত 
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েরলমতমি। … উক্ত সলকচার-এর টাকা Reception-এ (অভেে বনায়) খরচ করা অরত 

নীচ কায ব—তাহার রেষময় আরে সকান কো কাহামকও েরলমত ইিা করর না। টাকা 

েম্বমন্ধ আোমদর সদিীয় সলাক সয রকরূপ, তাহা আরে রেলক্ষে েুচ্ছঝয়ারি। … তুরে 

রনমজ েনু্ধমদর—আোর তরি হইমত এ-কো েুঝাইয়া েরলমে এেং তা োঁহারা যরদ খরচ 

চালান ভাল, নতুো সতােরা করলকাতার েমে চরলয়া আরেমে, অেো রােনামদ েে 

উোইয়া লইয়া যাইমে। 
  

আরে এক্ষমে যে বিালার পাহামড় যাইমতরি। রনরঞ্জন, দীনু, কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচুেত 

অেৃতেমর োরকমে। েদানন্দমক এতরদন েমে সকন পাোও নাই? যরদ সেখামন এখনও 

োমক, পমর অেৃতের হইমত রনরঞ্জন পত্র রলরখমলই তাহামক পাঞ্জামে পাোইমে। আরে 

রকিুরদন আরও পাঞ্জােী পাহামড় রেশ্রাে কররয়া পাঞ্জামে কায ব আরম্ভ কররে। পাঞ্জাে 

ও রাজপুতানাই কাময বর সক্ষত্র। কায ব আরম্ভ কররয়াই সতাোমদর পত্র রলরখে। 
  

আোর িরীর েমযে েড় খারাপ হইয়ারিল। এক্ষমে যীমর যীমর শুযরাইমতমি। পাহামড় 

রদনকতক োরকমলই টেক হইয়া যাইমে। আলারেঙ্গা, চ্ছজ. চ্ছজ, গুিউইন, গুপ্ত, েুকুল 

িভৃরত েকলমক আোর ভালোো রদও, তুরেও জারনও। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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পত্রাবলী ৩৬৫-৩৭৪ 

৩৬৫* 

  

েে, (সেলুড়?)১২৭ 

১৩ জলুাই, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেমেে েুল, 

আোর িরীর রেমিষ ভাল যামি না; যরদও খারনকটা রেশ্রাে সপময়রি, তেু আগােী 

িীমতর আমগ পূে ব িচ্ছক্ত রিমর পাে েমল সোয হয় না। সজা-র একখারন পমত্র জানলাে 

সয, আপনারা দুজন ভারতেমষ ব আেমিন। েলাই োহুলে আপনামদর এখামন সদখমত 

সপমল আরে আনচ্ছন্দত হে; রকন্তু সগাড়া সেমকই সজমন রাখা ভাল সয, ভারতেষ ব 

পৃরেেীর েমযে েে সচময় সনাংরা এেং অস্বাস্থেকর। েড় নগরারদ িাড়া অনেত্র 

ইওমরাপীয় জীেনযাত্রার েুখ-েুরেযা সনই েলমলই চমল। 
  

ইংলণ্ড সেমক েংোদ সপলাে সয, রেঃ স্টারিব অমভদানন্দমক রনউ ইয়মকব পাোমিন। 

আোমক োদ রদময় ইংলমণ্ডর কাজ চলা অেম্ভে েমলই েমন হমি। এক্ষমে একটট 

োত্র পচ্ছত্রকা রেঃ স্টারিব চালামেন। এই েরেুমেই আরে ইংলমণ্ড যাোর আমগই েেেস্থা 

কমররিলাে, রকন্তু িাক্তারমদর সোকারেমত োযা সপলাে। ভারতেমষ বর কাজ চলমি। 
  

ইওমরাপ রকম্বা আমেররকার সকউ টেক এখনই এমদমির সকান কামজ আেমে েমল 

আোর সতা েমন হয় না। তা িাড়া সকান পাশ্চাতে সদিোেীর পমক্ষ এমদমির জলোয়ু 

েহে করা রেমিষ কষ্টোযে। এরন সেেোমণ্টর অোযারে িচ্ছক্ত োকমলও রতরন সকেল 

রেওেরিষ্টমদর েমযে কাজ কমরন; িমল এমদমি সেিমদর সয-রকে েোজেচ্ছজবত 

হময় োকা িভৃরত নানা অেম্মান সভাগ করমত হয়, তা োঁমকও তাই করমত হমি। এেন 

রক গুিউইন পয বন্ত োমঝ োমঝ যন্ত্রোয় অরস্থর হময় ওমে এেং তামক টেক কমর রদমত 

হয়। গুিউইন সেি কাজ করমি, সে পুরুষ েমল সলামকর েমঙ্গ রেিমত োযা সনই। 

রকন্তু এমদমি পুরুষমদর েোমজ সেময়মদর সকান স্থান সনই, সেময়রা শুযু রনমজমদর 

েমযেই কাজ করমত পামর। সয-েে ইংমরজ েনু্ধ এমদমি এমেমিন, তা োঁরা এ যােৎ সকান 
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কামজই লামগনরন; ভরেষেমতও তা োঁমদর িারা রকিু হমে রকনা, জারন না। এ েকল 

সজমনও যরদ সকউ সচষ্টা করমত রাজী োমক, তমে তামক োদমর আহ্বান করর। 
  

োরদানন্দ যরদ আেসত চায় সতা চমল আেুক, আোর স্বাস্থে এখন সভমঙ সগমি; েুতরাং 

সে এমল েে কাজ গুমিামত রেমিষ োহাযে হমে, েমন্দহ সনই। 
  

সদমি রিমর রগময় যামত এমদমির জনে কাজ করমত পামরন—এই উমদ্দমিে রেে 

োগ বামরট সনাে্ল্ নামে একটট ইংমরজ সেময় ভারমত এমে এখানকার অেস্থার েমঙ্গ 

িতেক্ষ পররচয়-লামভর জনে খুে উৎেুক হময়মি। আপনারা যরদ লণ্ডন হময় আমেন, 

তমে আপনার েমঙ্গ আোর জনে তামক রলমখরি। েড় অেুরেযা এই সয, দূর সেমক 

কখনও আপনারা এখানকার অেস্থা পুমরাপুরর েুঝমত পারমেন না। দুটট সদমির যরন 

এতই স্বতন্ত্র সয, আমেররকা রকম্বা ইংলণ্ড সেমক তার সকান যারো করা অেম্ভে। 
  

ভােমেন সয, আপনারা সযন আরেকার অভেন্তমর যাোর জনে সেররময়মিন, তারপর 

যরদ ধদোৎ উৎকৃষ্ট রকিু পান সতা সেটা আিারতররক্ত। ইরত 

  

আপনামদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৬৬ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

অেৃতের 

২ সেমেম্বর, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

সযামগন এক পমত্র … োগোজামর … োটী ২০,০০০ টাকায় … রকরনমত েমলন। … ঐ 

োড়ী রকরনমলও সেি হাঙ্গাে আমি, যো—সভমঙচুমর ধেেকখানাটটমক একটট হল করা 

এেং অনোনে েমন্দােস্ত করা। আোর ঐ োটী অরত িাচীন ও জীে ব। যাহা হউক 

রগররিোেু ও অতুমলর েমঙ্গ পরােি ব কররয়া যাহা ভাল হয় কররমে। আরে েদমল অদে 
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কািীমর চরললাে দুইটার গাড়ীমত। েমযে যে বিালা পাহামড় যাইয়া িরীর অমনক েুস্থ 

হইয়ামি এেং টনরেল, জ্বর িভৃরত এমকোমর আরাে হইয়া রগময়মি। … 

  

সতাোর এক পমত্র েকল েোচার জ্ঞাত হইলাে। রনরঞ্জন, লাটু, কৃষ্ণলাল, দীননাে, 

গুপ্ত ও অচুেত আোর েমঙ্গ কািীর যাইমতমি। 
  

োন্দ্রাজ হইমত সয েেচ্ছক্ত famine work-এ (দুরভবক্ষ-সেোকাময ব) ১৫০০ টাকা রদয়ামি, 

সে চায় সয তাহার রেমিষ টাকা রক রক খরমচ সগল—তাহার একটট তারলকা। উহা 

তাহামক পাোইমে। আেরা এক রকে আরি ভাল। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—েমের েকলমক আোর ভালোো রদমে। 
  

৩৬৭ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

C/o ঋরষের েুমখাপাযোয় 

িযান রেচারপরত, শ্রীনগর, কািীর 

১৩ সেমেম্বর, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

এক্ষমে কািীর। এমদি েম্বমন্ধ সয িিংো শুরনয়াি, তাহা েতে। এেন েুন্দর সদি 

আর নাই, আর সলাকগুরলও েুন্দর, তমে ভাল চকু্ষ হয় না। রকন্তু এেন নরককুমণ্ডর 

েত েয়লা গ্রাে ও িহর আর সকাোও নাই। শ্রীনগমর ঋরষেরোেুর োড়ীমত ওো সগমি। 

রতরন রেমিষ যত্নও করমিন। আোর রচটেপত্র তা োঁর টেকানায় পাোইমে। আরে দ-ুএক 

রদমনর েমযে অনেত্র সেড়াইমত যাইে; রকন্তু আরেোর েেয় পুনরায় শ্রীনগর হইয়া 

আরেে এেং রচটেপত্রও পাইে। গঙ্গাযর েম্বমন্ধ সয রচটে পাোইয়াি, তা সদরখলাে। 

তাহামক রলরখমে সয েযেিমদমি অমনক orphan (অনাে) ররহয়ামি ও সগারখপুমর। 

সেখান হইমত পাঞ্জােীরা অমনক সিমলপুমল আনাইমতমি। েমহন্দ্রোেুমক েরলয়া 
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করহয়া একটা এ-রেষময় agitation (আমন্দালন) করা উরচত—যাহামত করলকাতার 

সলামক ঐ-েকল orphan-এর charge (ভার) সনয়, সে রেষময় একটা আমন্দালন হওয়া 

উরচত—রেমিষতঃ যাহামত রেিনরীরা সয-েকল orphan (অনাে) লইয়ামি, তাহামদর 

সযন রিরাইয়া সদয়—সে-রেষময় গভে বমেণ্টমক Memorial (স্মারকরলরপ) সদওয়া 

উরচত। গঙ্গাযরমক আরেমত েল এেং রােকৃষ্ণ-েভার তরি হইমত এ-রেষময় একটা 

রেষে হুজু্জক করা উরচত। সকাের সেোঁময োড়ী োড়ী রগময় হুজু্জক কর। Mass 

meeting (জনেভা) করাও ইতোরদ। রেচ্ছদ্ধ হউক না হউক—একটা রেষে সগালোল 

কর। Central Province (েযেিমদি) এেং সগারখপুর ইতোরদমত সয-েে িযান োঙালী 

আমি, তামদর পত্র রলমখ েে facts (রেেরে) জানাও এেং তুেুল আমন্দালন কর। 

রােকৃষ্ণ-েভা একদে সজোঁ মক যাক। হুজমুকর উপর হুজু্জক—রেরাে না সযন হয়, এই 

হল secret (রহেে)। োরদার কাময বর পররপাটট সদমখ খুে খুিী হলাে। গঙ্গাযর এেং 

োরদা সযখামন সযখামন সগমি, সেই সেই সজলায় এক একটা centre (সকন্দ্র) না কমর 

আর সযন রেরত না হয়। 
  

এইোত্র গঙ্গাযমরর পত্র পাইলাে। সে ঐ সজলায় centre (সকন্দ্র) কররমত দৃঢ়িরতজ্ঞ—

সেি কো। তাহামক রলরখও সয, তাহার েনু্ধ েোচ্ছজমষ্ট্রট আোর পমত্রর অরত েুন্দর 

উত্তর রদয়ামিন। কািীর হইমত নারেয়াই লাটু, রনরঞ্জন, দীনু ও সখাকামক পাোইয়া 

রদে; কারে উহামদর এখামন আর সকান কায ব েম্ভে নয়, এেং কুরড়-পোঁরচি রদমনর েমযে 

শুদ্ধানন্দ, েুিীল ও আর একজনমক পাোইমে। তাহামদর আম্বালায় কোণ্টনমেণ্ট 

সেরিমকল হল, িোোচরে েুমখাপাযোময়র োটীমত পাোইমে। আরে সেখান হমত 

লামহামর যাইে। দুমটা কমর সগরুয়া রমঙর সোটা সগচ্ছঞ্জ, পাতোর আর েুরড় সদোর দুই 

দুই কম্বল, আর গাময় সদোর একটা কমর গরে কাপড় ইতোরদ লামহামর রকরনয়া রদে। 

যরদ ‘রাজমযাগ’ েইময়র অনুোদ হইয়া রগয়া োমক সতা তাহা িাপাইমে ঘমরর পয়োয়। 

… ভাষা সযখামন দুরূহ আমি, তাহা অরত েরল কররমে এেং যরদ পামর—তুলেী তাহার 

একটা রহন্দী তজবো করুক। ঐ েইগুরল োরহর হইমল েমের অমনক োহাযে হয়। 
  

সতাোর িরীর—সোয হয় এক্ষমে সেি আমি। আোর িরীর যে বিালা … যাওয়া অেরয 

এখনও সেি আমি। োণ্ডাটটই সেি লামগ এেং িরীর ভাল োমক। কািীমরর দ-ুএকটা 

জায়গা সদরখয়া একটা উত্তে স্থামন চুপ কররয়া েরেে—এই িকার ইিা, অেো জমল 

জমল ঘুররে। যাহা িাক্তারোেু েমলন, তাহাই কররে। এখামন রাজা এখন নাই। তা োঁহার 
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সেজভাই সেনাপরত আমিন। তা োঁহার েম্পাদকতায় একটা েক্তৃতা হইোর উমদোগ 

হইমতমি। যাহা হয় পমর রলরখে। দ-ুএক রদমনর েমযে যরদ হয় সতা োরকে; নরহমল 

আরে সেড়াইমত চরললাে। সেরভয়ার েরীমতই ররহল। তাহার িরীর েড়ই অেুস্থ—

টাঙ্গার ঝটকায়। েরীর োঙালী োেুরা েড়ই ভাল এেং ভদ্র। 
  

চ্ছজ. রে. সঘাষ, অতুল, োষ্টার েহািয় িভৃরত েকলমক আোর োষ্টাঙ্গ রদমে ও েকলমক 

তাতাইয়া রারখমে। সযামগন সয োটী রকরনোর কো েরলয়ারিল, তাহার খের রক? আরে 

এখান হইমত অমটাের োমে নারেয়া পাঞ্জামে দু-চারটট সলকচার রদে। তাহার পর রেনু্ধ 

হইয়া কি, ভুজ ও কারেয়াওয়াড়—েুরেযা হইমল পুো পয বন্ত, নরহমল েমরাদা হইয়া 

রাজপুতানা। রাজপুতানা হইয়া N. W. P (উত্তর-পচ্ছশ্চে িমদি) ও সনপাল, তারপর 

করলকাতা—এই সতা সিাগ্রাে এখন; পমর িভু জামনন। েকলমক আোর িোে 

আিীে বাদ ইতোরদ। 
  

রেমেকানন্দ 

  

৩৬৮* 

  

[সেরী সহলেময়স্টারমক রলরখত] 
  

C/o ঋরষের েুমখাপাযোয় 

িযান রেচারপরত, শ্রীনগর, কািীর 

১৫ সেমেম্বর, ১৮৯৭ 

  

রিয় শুদ্ধানন্দ, 

অেমিমষ আেরা কািীমর এমে পমড়রি। এ জায়গার েে সেৌন্দময বর কো সতাোয় 

রলমখ আর রক হমে? আোর েমত এই হমি একোত্র সদি, যা সযাগীমদর অনুকূল। 

রকন্তু এমদমির যারা েতবোন অরযোেী, তামদর অপূে ব ধদরহক সেৌন্দয ব োকমলও তারা 

অতেন্ত অপররোর! এমদমির দ্রষ্টেে স্থানগুরল সদখোর জনে এেং িারীররক 

িচ্ছক্তলামভর জনে আরে এক োে জমল জমল ঘুমর সেড়াে। রকন্তু নগরটটমত এখন 

ভয়ানক েোমলররয়া এেং েদানন্দ ও কৃষ্ণলামলর জ্বর হময়মি। েদানন্দ আজ ভাল 

আমি, রকন্তু কৃষ্ণলামলর এখনও জ্বর আমি। িাক্তার আজ এমে তার সজালামপর 

েেেস্থা কমর সগমিন। আেরা আিা করর, সে কালমকর েমযে সেমর উেমে এেং আেরা 
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যাত্রাও করে কাল। কািীর গভে বমেণ্ট আোমক তা োঁমদর একখারন েজরা েেেহার 

করমত রদময়মিন, েজরাটট সেি েুন্দর, আরােিদ। তা োঁরা সজলার তহরিলদারমদর 

উপরও আমদি জারর কমরমিন। এমদমির সলামকরা আোমদর সদখোর জনে দল সেোঁময 

আেমি; আোমদর েুমখ রাখার জনে যা রকিু িময়াজন েেই করমি। 
  

আমেররকায় সকান কাগমজ িকারিত িাক্তার েোমরামজর একটট িেন্ধ ‘ইচ্ছণ্ডয়ান 

রেরর’-এ উদ্যতৃ হময়মি; সক একজন রনমজর নাে না রদময় ‘ইচ্ছণ্ডয়ান রেরর’-এর ঐ 

অংি আোয় পাটেময়মি এেং এর রক উত্তর হমে জানমত সচময়মি। আরে অংিটুকু 

ব্রহ্মানন্দমক পাোচ্ছি এেং সয অংিগুরল রনিক রেেো, তার উত্তরও রলমখ রদচ্ছি। 
  

তুরে ওখামন ভাল আি এেং সতাোর ধদনচ্ছন্দন কায ব চারলময় যাি সজমন েুখী হলাে। 

আরে রিোনমন্দর কাি সেমকও একখারন পত্র সপময়রি; তামত ওখানকার কামজর 

েরেমিষ খের আমি। 
  

একোে পমর পাঞ্জাে যাচ্ছি; সতাোমদর রতনজনমক আরে আম্বালামত পাে আিা 

করর। যরদ সকান সকন্দ্র স্থারপত হয় সতা সতাোমদর একজনমক কায বভার রদময় যাে। 

রনরঞ্জন, কৃষ্ণলাল ও লাটুমক সিরত পাটেময় সদে। 
  

আোর ইিা আমি, একোর চট কমর পাঞ্জাে ও রেনু্ধ হময় কারেয়াওয়াড় ও েমরাদার 

সভতর রদময় রাজপুতানায় রিরে, সেখান সেমক সনপাল যাে, েে বমিষ করলকাতায়। 
  

আোমক শ্রহীনগমর ঋরষেরোেুর োড়ীর টেকানায় পত্র রদও। আরে রিররোর পমে পত্র 

পাে। েকলমক আোর ভালোো ও আিীে বাদ জারনও। ইরত 

  

সতাোমদর 

রেমেকানন্দ 

  

৩৬৯ 

  

[শ্রীযুক্ত হররপদ রেত্রমক রলরখত] 
  

শ্রীনগর 

কািীর, ১৮৯৭ 
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কলোেেমরষু, 

আজ ৯ োে যােৎ িরীর অতেন্ত অেুস্থ োকায় এেং গ্রীষ্মারযকে অতেন্ত েৃচ্ছদ্ধ হওয়ায় 

পে বমত পে বমত ভ্রেে কররমতরি। এক্ষমে কািীমর। আরে অমনক পয বটন কররয়ারি; 

রকন্তু এেন সদি সতা কখনও সদরখ নাই। এক্ষমে িীঘ্রই পাঞ্জামে যাইে এেং পুনরায় 

কায ব আরম্ভ কররে। েদানমন্দর েুমখ সতাোমদর েেস্ত েোচার পাইলাে এেং [েমযে 

েমযে] পাইয়া োরক। আরে রনচ্ছশ্চত পাঞ্জাে হইয়া করারচমত আরেমতরি, সেোয় োক্ষাৎ 

হইমে। ইরত 

  

োিীে বাদং 

রেমেকানন্দে্য 

  

৩৭০ 

  

[শ্রীেতী ইন্দেুতী রেত্রমক রলরখত] 
  

কলোেেমরষু, 

ো, আরে (পত্র) রলরখমত পারর নাই এেং সেলগা োঁও আরেমত পারর নাই েরলয়া উরিি 

হইও না। আরে সরামগ অতেন্ত ভুরগমতরিলাে, এেং তখন আোর যাওয়া অেম্ভে রিল। 

এখন রহোলময় ভ্রেে কররয়া েেরযক স্বাস্থে লাভ কররয়ারি। কায ব িীঘ্রই পুনরায় আরম্ভ 

কররে। দুই েপ্তামহর েমযেই পাঞ্জামে যাইে এেং লামহার অেৃতেমর দুই-একটট 

সলকচার রদয়াই করারচ, গুজরাট, কি ইতোরদ। করারচমত রনচ্ছশ্চত সতাোমদর েরহত 

োক্ষাৎ কররে। 
  

এ কািীর োস্তরেকই ভূস্বগ ব—এেন সদি পৃরেেীমত আর নাই। সযেন পাহাড়, সতেরন 

জল, সতেরন গািপালা, সতেরন স্ত্রীপুরুষ, সতেরন পশুপক্ষী। এতরদন সদরখ নাই েরলয়া 

েমন দুঃখ হয়। তুরে সকেন আি—িারীররক ও োনরেক, রেমিষ খের রলরখও। আোর 

রেমিষ আিীে বাদ জারনমে, এেং েে বদাই সতাোমদর কলোে কােনা কররমতরি, রনচ্ছশ্চত 

জারনও। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 
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৩৭১ 

  

[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত]১২৮ 

  

ওোঁ  নমো ভগেমত রােকৃষ্ণায় 

  

শ্রীনগর, কািীর 

৩০ সেমেম্বর, ১৮৯৭ 

  

কলোেেমরষু, 

এক্ষমে কািীর সদরখয়া রিররমতরি। দু-এক রদমনর েমযে পাঞ্জাে যাত্রা কররে। এোর 

িরীর অমনক েুস্থ হওয়ায় পূর্্সের (পূমে বর) ভামে পুনরায় ভ্রেে কররে, েনস্থ 

কররয়ারি। Lecture (সলকচার)-সিকচার েড় সেিী নয়—যরদ একটা-আদটা পাঞ্জামে 

হয় সতা হইমে, নরহমল নয়। এমদমির সলাক সতা এখনও এক পয়ো গাড়ীভাড়া পয বন্ত 

রদমল না—তাহামত েণ্ডলী লইয়া চলা সয রক কষ্টকর েুচ্ছঝমতই পার। সকেল ঐ ইংমরজ 

রিষেমদর রনকট হাত পাতাও লজ্জাকর কো। অতএে পূর্্সের (পূমে বর) ভাে 

‘কম্বলেন্ত’ হইয়া চরললাে। এ হামল Goodwin (গুিউইন) িভৃরত কাহারও িময়াজন 

নাই েুচ্ছঝমতই পাররমতি। 
  

Ceylone (রেমলান) হইমত একটট োযু P. C. Jinavara Vamer (রপ. রে. চ্ছজনের েোর) 

নােক—আোমক এক রচটে রলরখয়ামিন; রতরন ভারতেমষ ব আরেমত চান ইতোরদ। সোয 

হয় ইরনই সেই Siamese (িোেমদিীয়) রাজকুোর োযু। ইোঁহার টেকানা Wallawatta, 

Ceylone. যরদ েুরেযা হয় ইোঁহামক Madras-এ (োন্দ্রাজ) রনেন্ত্রে কর। ইোঁহার সেদামন্ত 

রেশ্বাে আমি। োন্দ্রাজ সেমক ইোঁহামক অনোন্য স্থামন পাোন তত কটেন কায ব নমহ। 

আর অেন একটা সলাক েম্প্রদাময় োকাও ভাল। আোর ভালোো ও আিীে বাদ 

েকলমক জানাইমে ও জারনমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—সখতরড়র রাজা 10th Oct. (১০ অমটাের) সোমম্ব সপৌৌঁরিমে—Address 

(অরভনন্দন) রদমত ভুরলও না। 
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V. 
  

৩৭২ 

  

[স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত] 
  

শ্রীনগর, কািীর 

৩০ সেমেম্বর, ১৮৯৭ 

  

অরভন্নহৃদময়ষু, 

সগাপাল-দাদার এক পমত্র অেগত হইলাে সয, সতােরা সকান্নগমর জরে সদরখয়া 

আরেয়াি। জরে নারক সষাল রেঘা রনের এেং দাে আট-দি হাজামরর কে। স্বাস্থে 

ইতোরদ েকল রেমেচনা কররয়া সযেন ভাল হয় কররমে। আরে দু-এক রদমনর েমযে 

পাঞ্জাে চরললাে। অতএে এ স্থামন রচটেপত্র আর রলরখও না। Next (পরেতী) টেকানা 

আরে ‘তার’ কররে। হররিেন্নমক পাোইোর কো সযন ভুমলা না। সগাপাল-দাদামক 

েরলমে সয, ‘তা োঁহার িরীর িীঘ্রই ভাল হইয়া যাইমে—িীত আেমি, ভয় রক?—খুে খাও 

দাও, সেৌজ উড়াও।’ সযামগমনর িরীর সকেন োমক তরিষময় রেমেে রে. সেরভয়ার, 

জ্জরং সিল, েরী, টেকানায় এক রচটে রলরখমে এেং তাহার উপর To wait arrival (না 

আো পয বন্ত অমপক্ষা কররমে) রলরখয়া রদও। েকলমক ভালোো আিীে বাদ ইতোরদ রদও। 

রকেরযকরেরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

পুঃ—সখতরড়র রাজা ১০ অমটাের সোম্বাই আরেমে, Address (অরভনন্দন)-টা ভুরলও 

না। 
  

৩৭৩* 

  

(স্বােী ব্রহ্মানন্দমক রলরখত) 

  

শ্রীনগর, কািীর 

৩০ সেমেম্বর, ১৮৯৭ 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । পত্রািলী (১১৫-৩৭৪) ।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 447 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অরভন্নহৃদময়ষু, 

সতাোর সেহপূে ব রচটেখারন সপময়রি, েমের রচটেও সপময়রি। দ-ুরতন রদমনর েমযেই 

আরে পাঞ্জাে রওনা হচ্ছি। রেলাতী িাক এমেমি। রেে সনাে্ল্ তার পমত্র সয-েে িে 

কমরমি সেগুরল েম্বমন্ধ আোর উত্তর এইঃ 

  

(১) িায় েে িাখা-সকন্দ্রই সখালা হময়মি, তমে এখনও আমন্দালমনর আরম্ভ োত্র। 
  

(২) েন্নোেীমদর অরযকাংিই রিরক্ষত, যারা তা নয় তারাও সলৌরকক রিক্ষা পামি। রকন্তু 

অকপট রনঃস্বাে বপরতাই েৎকাময বর জনে েেমচময় সেিী িময়াজন। সে উমদ্দমিে অনে 

েে রিক্ষার সচময় আযোচ্ছত্মক রিক্ষার রদমকই েেরযক েমনামযাগ সদওয়া হয়। 
  

(৩) সলৌরকক রেদোর রিক্ষকেৃন্দঃ আেরা যামদর করে বরূমপ পাচ্ছি তামদর অরযকাংিই 

রিরক্ষত। এক্ষমে আেিেক—শুযু তাহারদগমক আোমদর কায ব-িোলী সিখান এেং 

চররত্র গেন করা। রিক্ষার উমদ্দিে—তাহারদগমক আজ্ঞানুেতী ও রনভীক করা; আর 

তার িোলী হমি—িেেতঃ গরীেমদর জীেনযাত্রার েেেস্থা করা এেং ক্রমে োনরেক 

উচ্চতর স্তরগুরলর রদমক এরগময় যাওয়া। 
  

রিল্প ও কলাঃ অে বাভােমহতু আোমদর কে বতারলকার অন্তগ বত এই অংি এখনও আরম্ভ 

করমত পাররি না। েতবোমন সয সোজা কাজটুকু করা চমল, তা হমি—

ভারতোেীরদগমক স্বমদিী দ্রেে েেেহার করমত উৎোরহত করা এেং ভারতীয় 

রিল্পদ্রেোরদ যামত ভারমতর োইমর রেক্রয় হয়, তার জনে োজার েৃটষ্ট করা। যারা 

রনমজরা দালাল নয়, পরন্তু এই িাখার েেস্ত লভোংি রিল্পীমদর উপকামরর জনে েেয় 

করমত িস্তুত, সকেল তামদর িারাই এ কাজ করান উরচত। 
  

(৪) জায়গায় জায়গায় ঘুমর সেড়ান ততরদনই িময়াজন হমে, যতরদন না জনোযারে 

রিক্ষার িরত আকৃষ্ট হয়। অনে েে রকিু অমপক্ষা পররব্রাজক েন্নোেীমদর যে বভাে ও 

যে বজীেন েেরযক কায বকর হমে। 
  

(৫) েকল জারতর েমযে আোমদর িভাে রেস্তাররত হমে। এ পয বন্ত উচ্চ স্তমরর েমযেই 

সকেল কাজ হময়মি; রকন্তু দুরভবক্ষ-োহাযেমকন্দ্রগুরলমত আোমদর কে বরেভামগর কাজ 

শুরু হওয়ার পর সেমক রনম্নতর জারতগুরলমকও আেরা িভারেত করমত পাররি। 
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(৬) িায় েকল রহন্দইু আোমদর কাজ েেে বন কমরন; রকন্তু এই জাতীয় কাময ব িতেক্ষ 

েহায়তা করমত তা োঁরা অভেস্ত নমহন। 
  

(৭) হা োঁ, আেরা সগাড়া সেমকই আোমদর দান ও অনোনে েৎকাময ব ভারতীয় রেরভন্ন 

যে বােলম্বীর েমযে ইতররেমিষ করর না।১২৯ 

  

এই েূত্র আনুোমর রেে সনাে্ল্্সক রচটে রলখমলই হমে। সযামগমনর রচরকৎোর সযন 

সকান ত্রুটট না হয়—আেল সভমঙও টাকা খরচ করমে। ভেনামের স্ত্রীমক সদখমত 

রগময়রিমল রক? 

  

ব্রহ্মচারী হররিেন্ন যরদ আেমত পামর সতা েড় ভাল হয়। রেঃ সেরভয়ার একটা স্থামনর 

জনে েড়ই েেস্ত হময় পমড়মি—যা হয় একটা িীঘ্র কমর সিলমত পারমল হয়। হররিেন্ন 

ইচ্ছঞ্জনীয়ার োনুষ, ঝট কমর রকিু করমত পারমে। আর জায়গা-টায়গা সে েেচ্ছক্ত 

সোমঝও ভাল। সদরাদুন েেূরীর রনকট একটা জায়গা হওয়া তামদর পিন্দ—অে বাৎ 

সযখামন সেিী িীত না হয় এেং োর োে োকা চমল। হররিেন্নমক অতএে একদে 

আম্বালায় িোোপদ েুমখাপাযোময়র োড়ী, সেরিমকল হল, আম্বালা কোণ্টনমেণ্ট-এ 

পাোমে পত্রপাে। আরে পাঞ্জামে সনমেই সেরভয়ারমক তার েমঙ্গ রদময় পাোে। আরে 

ঝা োঁ কমর পাঞ্জােটা হময় করারচ রদময় কারেয়াওয়াড় গুজরাট না হময় রাজপুতানার 

রভতর রদময় সনপাল হময় চট কমর চমল আেরি। তুলেী সয েযেভারমত সগমি—সে রক 

দুরভবক্ষকাময বর জনে? এখামন আেরা েে ভাল আরি …। োযারে স্বাস্থে খুে ভাল ও 

িাময়মেটটে অমনকরদন ভাগলওয়া হময়মিন—আর সকান ভয় করে না। েকলমক 

আোর আিীে বাদ, িোে ও ভালোো রদও। কালী রনউ ইয়মকব সপৌৌঁরিয়ামি, খের 

পাইয়ারি; রকন্তু সে সকান রচটেপত্র রলমখ নাই। স্টারিব রলখমি, তার Work (কাজ) এত 

সেমড় উমেরিল সয, সলামক অোক হময় যায়—আোর দু-চারজন তার খুে িিংো কমর 

রচটেও রলমখমি। যা সহাক, আমেররকামত অত সগাল নাই—এক রকে চমল যামে। 

শুদ্ধানন্দ এেং তার ভাইমকও হররিেন্নর েমঙ্গ পাোমে—এ দমলর েমযে খারল গুপ্ত 

আর অচুেত আোর েমঙ্গ োকমে। ইরত 

  

রেমেকানন্দ 

  

৩৭৪* 
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[স্বােী রােকৃষ্ণানন্দমক রলরখত] 
  

শ্রীনগর, কািীর 

৩০ সেমেম্বর, ১৮৯৭ 

  

রিয় রেে েোকলাউি, 

সতাোর আোর যরদ ইিাই োমক, তমে তাড়াতারড় চমল এে। নমভম্বমরর োঝাোচ্ছঝ 

সেমক সিে্রুআরীর োঝাোচ্ছঝ পয বন্ত ভারমত োণ্ডা, তারপমর গরে। তুরে যা সদখমত 

চাও, তা ঐ েেময়র েমযেই হময় যামে; রকন্তু েে রকিু সদখমত সগমল অেিে েির-

কময়ক লাগমে। 
  

েেয় েড় অল্প; তাই তাড়াতারড় এই কািব সলখার জনে েমন রকিু কমরা না। অনুগ্রহ 

কমর রেমেে েুলমক আোর আন্তররক ভালোো জানামে এেং গুিউইন সযন িীঘ্র 

সেমর ওমে, সেজনে আোর শুমভিা এেং আন্তররক িাে বনা জানাচ্ছি। ো, এলোটবা, 

সিাট্ট রিশুটট ও হরলস্টারমক আোর ভালোো জানামে; এেং েে বমিমষ, রকন্তু তাই েমল 

েে সচময় কে নয়, েোচ্ছঙ্কমকও আোর অনুরূপ ভালোোই জানামে। ইরত 

  

েতত ভগেদারশ্রত 

রেমেকানন্দ 
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