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১. স্বামীজীর অস্ফটু সৃ্মচি 

স্বামীজীরীঅস্ফুট সসমৃচি 

  

১৮৯৭সখ্রীষ্টাব্দেঅসফেব্রুআঅীসমীজাস।সস্বামীজীসচিব্দিকানন্দসপাশ্চাি সফশ সচির সকচঅ াসসব্দিস

ভাঅিিব্দষেসপশাপেণসকচঅ াব্দেন।সযখনসহইব্দিসস্বামীজীরীসচিকাব্দ াসধমীজেমীজহাসভা সচহন্দ ধব্দমীজেঅস

চির ব্দকিনস উড়াই াব্দেন,স িখনস হইব্দিইস িৎসম্বন্ধী স ফয-ব্দকানস চিষ স সংিাশপব্দত্রস

প্রকাচ িস হইব্দিব্দে,স িাহাইস সাগ্রব্দহস পাঠস কচঅব্দিচে।স িখনস ২।৩স িৎসঅস মীজাত্রস কব্দজরস

োচড় াচে,সফকানরূপস্ব্দ ে্াপারেনাচশওসকচঅসনা,সস িঅাংসকখনওসিন্ধ িান্ধিব্দশঅসিাসীসচ  া,স

কখনওসিাস িাসীঅস চনকসস্থসধমীজেিজা স ‘ইচি ানস চমীজঅঅ’স্চেব্দসঅস িচহব্দশেব্দ স ফিার্েসংজগ্নস

‘ইচি ানসচমীজঅঅ’সপচত্রকা সস্বামীজীরীঅসসম্বব্দন্ধসফয-ব্দকানসসংিাশসিাসিা হাঅসফয-ব্দকানসিক্তৃিাস

প্রকাচ িসহইব্দিব্দে,স িাহাইসসাগ্রব্দহসপাঠসকচঅ।স এইরূব্দপসস্বামীজীরীসভাঅব্দিসপশাপেণসকঅাস

্িচধসচসংহব্দজসিাসমীজান্দ্রাব্দরসযাহাসচকে সিচজ াব্দেন,সপ্রা সসিসপাঠসকচঅ াচে।সএিদ্ব্ িীিস

আজমীজিারাঅস মীজব্দঠস চ  াস িা হাঅস গুরুভাইব্দশঅস চনকসস এিংস মীজব্দঠস যািা ািকাঅীস

িন্ধ িান্ধিব্দশঅসচনকসওসিা হাঅস্ ব্দনকসক্াসশুচন াচেসওসশুচনব্দিচে।সআঅসচিচভন্নসসম্প্রশাব্দ অস

মীজ খপত্রসমীজূহসয্া—িঙ্গিাসী,স্মীজৃিিারাঅ,সফহাপ,সচ্ওরচেষ্টসপ্রভৃচি—যা হাঅসফযরূপসভািস

িশন সাব্দঅসফকহসচিদ্রূপচ্ছব্দজ,সফকহসউপব্দশ -সশানচ্ছব্দজ,সফকহসিাসমীজ রুচি ানাসধঅব্দন—চযচনস

িা হাঅসসম্বব্দন্ধসযাহাসচকে সচজচখব্দিব্দেন,সিাহাঅওসপ্রা সচকে ইসরাচনব্দিসিাকীসনাই। 

  

আরস ফসইস স্বামীজীস চিব্দিকানন্দস চ  াজশহস ফষ্ট ব্দনস িা হাঅস রন্মভূচমীজস কচজকািাস ন অীব্দিস

পশাপেণস কচঅব্দিন,স আরস িা হাঅস শ্রীমীজূচিে-শ েব্দনস িক্ষ -কব্দণেঅস চিিাশভ্জননস হইব্দি,স িাইস

প্রিূ ব্দষসউচঠ াইসচ  াজশহসফষ্ট ব্দনসউপচস্থিসহইজামীজ।সএিসপ্রিূ ব্দষইসস্বামীজীরীঅস্ ভ ে্না ে্স

িহুস ফজাব্দকঅস সমীজা মীজস হই াব্দে।স ্ব্দনকস পচঅচিিস ি চক্তঅস সচহিস সাক্ষাৎস হইজ,স িা হাঅস

সম্বব্দন্ধস ক্ািািোস হইব্দিসজাচ জ।স ফশচখজামীজ,স ইংব্দঅরীব্দিসমীজ চিিস দুইচসসকা রস চিিচঅিস

হইব্দিব্দে।সপচড় াসফশচখজামীজ,সিা হাঅসজিনিাসীসওসআব্দমীজচঅকািাসীসোত্রিৃন্দসচিশা কাব্দজস

িা হাঅস গুণগ্রামীজস িণেনস কচঅ াস িা হাঅস প্রচিস কৃিজ্ঞিাসূিকস ফযস ্চভনন্দনপত্রদ্ব্ স প্রশানস
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কব্দঅন,সঐসদুইচসসিাহাই।সক্রব্দমীজসস্বামীজীরীঅসশ েনা ে্ীসফজাকসমীজূহসশব্দজসশব্দজসসমীজা িসহইব্দিস

জাচ জ।স ফষ্ট ন-প্লাসেমীজেস ফজাব্দকস ফজাকাঅণ স হই াস ফ জ।স সকব্দজইস পঅস্পঅব্দকস সাগ্রব্দহস

চরজ্ঞাসাসকচঅব্দিব্দেন,সস্বামীজীরীঅসআচসিাঅসআঅসকিস চিজম্ব?সশুনাসফ জ,সচিচনসএকখানাস

ফস্প াজসফেব্দনসআচসব্দিন,সআচসিাঅসআঅসচিজম্বসনাই।সঐসফয— াড়ীঅস েসশুনাসযাইব্দিব্দে,স

ক্রব্দমীজসস ব্দেসফেনসপ্লাসেব্দমীজেসপ্রব্দি সকচঅজ। 

  

স্বামীজীরীসফযস াড়ীখাচনব্দিসচেব্দজন,সফসচসসফযখাব্দনসআচস াস্াচমীজজ,সফসৌভা  ক্রব্দমীজসআচমীজসচঠকস

িাহাঅসসম্ম ব্দখইসশা ড়াই াচেজামীজ।সযাইস াড়ীস্াচমীজজ,সফশচখজামীজসস্বামীজীরীসশা ড়াই াসসমীজব্দিিস

সকজব্দকসকঅব্দরাব্দড়সপ্রণামীজসকচঅব্দজন।সএইসএকসপ্রণাব্দমীজইসস্বামীজীরীসআমীজাঅসহৃশ সআকষেণস

কচঅব্দজন।স িখনস ফেনমীজধ স্থস স্বামীজীরীঅস মীজূচিেস ফমীজাসামীজ চসস ফশচখ াস জইজামীজ।স িাঅপব্দঅইস

্ভ ে্না-সচমীজচিঅসশ্রীয ক্তসনব্দঅন্দ্রনা্সফসন-প্রমীজ খসি চক্ত ণসআচস াসিা হাব্দকসফেনসহইব্দিস

নামীজাই াসচকে সশূঅিিেীসএকখাচনস াড়ীব্দিসউঠাইব্দজন।স্ ব্দনব্দকসস্বামীজীরীব্দকসপ্রণামীজসওসিা হাঅস

পশধূচজস গ্রহণস কচঅব্দিস ্গ্রসঅস হইব্দজন।স ফসখাব্দনস খ িস চভড়স রচমীজ াস ফ জ।স এচশব্দকস

শ েক ব্দণঅস হৃশ স হইব্দিস স্বিইস ‘র স স্বামীজীস চিব্দিকানন্দরীস কীস র ’স ‘র স অামীজকৃষ্ণস

পঅমীজহংসব্দশিসকীসর ’—এইসআনন্দধ্বচনসউচিিসহইব্দিসজাচ জ।সআচমীজওসপ্রাণসভচঅ াসফসইস

আনন্দধ্বচনব্দিসফযা সচশ াসরনিাঅসসচহিস্গ্রসঅসহইব্দিসজাচ জামীজ।সক্রব্দমীজসযখনসফষ্ট ব্দনঅস

িাচহব্দঅস প হুচে াচে,স িখনস ফশচখস ্ব্দনকগুচজস য িকস স্বামীজীরীঅস  াড়ীঅস ফ াড়াস খ চজ াস

চনব্দরঅাইসসাচন াসজই াসযাইিাঅসরন স্গ্রসঅসহই াব্দে।সআচমীজওসিাহাব্দশঅসসচহিস ফযা স

চশব্দিসফিষ্টাসকচঅজামীজ,সচভব্দড়অসরন সপাচঅজামীজসনা।সস িঅাংসফসসফিষ্টাসি া সকচঅ াসএকস স

শূব্দঅস শূব্দঅস স্বামীজীরীঅস  াড়ীঅস সচহিস ্গ্রসঅস হইব্দিস জাচ জামীজ।স ফষ্ট ব্দনস স্বামীজীরীব্দকস

্ভ ে্না ে্স একচসস হচঅনামীজ-সংকীিেনশজব্দকস ফশচখ াচেজামীজ।স অাস্তা স একচসস ি ািস পাচসেস

িারনাসিারাইব্দিসিারাইব্দিসস্বামীজীরীঅসসব্দঙ্গসিচজজ,সফশচখজামীজ।সচঅপনসকব্দজরসপযেন্তসঅাস্তাস

নানাচিধসপিাকা,সজিা,সপািাসওসপ ব্দেসসচিিসহই াচেজ।স াড়ীসআচস াসচঅপনসকব্দজব্দরঅস

সম্ম ব্দখস শা ড়াইজ।স এইিাঅস স্বামীজীরীব্দকস ফি স ভাজস কচঅ াস ফশচখিাঅস স ব্দযা স পাইজামীজ।স

ফশচখজামীজ,সচিচনসমীজ খসিাড়াই াসফকানসপচঅচিিসি চক্তঅসসচহিসক্াসকচহব্দিব্দেন।সমীজ খখাচনস

িপ্তকাঞ্চনিণে,সফযনসফর াচিিঃসে চস াসিাচহঅসহইব্দিব্দে,সিব্দিসপব্দ্অসশ্রাচন্তব্দিসচকচঞ্চৎস মীজোক্তস
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ওসমীজচজনসহই াব্দেসমীজাত্র।সদুইখাচনস াড়ী—একচসব্দিসস্বামীজীরীসএিংসচমীজিঃসওসচমীজব্দসসসফসচভ াঅ;স

মীজাননী সিারুিন্দ্রসচমীজত্রসঐস াড়ীব্দিসশা ড়াই াসহািসনাচড় াসরনিাব্দকসচন চমীজিসকচঅব্দিব্দেন।স

্পঅচসব্দিসগুর্উইন,সহ াচঅসনস (চসংহজসহইব্দিসস্বামীজীরীঅসসঙ্গীসরননকস ফিৌদ্ধধমীজোিজম্বীস

সাব্দহি),স চর.চর,স চকচর্স ওস আজাচসঙ্গাসনামীজকস চিনরনসমীজান্দ্রারীস চ ষ স এিংস চত্রগুণািীিস

স্বামীজী।। 

  

যাহাসহউক,স্ ল্পক্ষণস াড়ীসশা ড়াইিাঅসপঅইস্ ব্দনব্দকঅস্ ন ব্দঅাব্দধসস্বামীজীরীসচঅপনসকব্দজর-

িাসীব্দিসপ্রব্দি সকচঅ াসসমীজব্দিিসসকজব্দকসসব্দম্বাধনসকচঅ াসদুই-চিনস চমীজচনসসইংব্দঅরীব্দিস

একস সিচজ াসআিাঅসচেচঅ াস াড়ীব্দিসউচঠব্দজন।সএিাঅসআঅসফ াভাযাত্রাসকঅাসহইজসনা।স

 াড়ীসিা িারাব্দঅসপশুপচিসিাি অসিাসীঅসচশব্দকসে চসজ।সআচমীজওসমীজব্দনসমীজব্দনসস্বামীজীরীব্দকসপ্রণামীজস

কচঅ াস ৃহাচভমীজ ব্দখসচেচঅজামীজ। 

  

* * * 

  

আহাঅাচশঅস পঅস মীজধ াব্দেস িা পািজা স খব্দ নব্দশঅস (স্বামীজীস চিমীজজানন্দ)স িাসীব্দিস ফ জামীজ।স

ফসখানসহইব্দিসখব্দ নসওস আচমীজস িাহাব্দশঅসএকখাচনস সমীজসব্দমীজসিচড় াসপশুপচিস িস অসিাসীস

্চভমীজ ব্দখসযাত্রাসকচঅজামীজ।সস্বামীজীরীসউপব্দঅঅস ব্দঅসচিশ্রামীজসকচঅব্দিব্দেন,সফি ীসফজাকরনব্দকস

যাইব্দিস ফশও াস হইব্দিব্দেস না।স ফসৌভা  ক্রব্দমীজস আমীজাব্দশঅস পচঅচিিস স্বামীজীরীঅস কব্দ করনস

গুরুভাই-এঅসসচহিসসাক্ষাৎসহইজ।সস্বামীজীসচ িানন্দসআমীজাচশ ব্দকসস্বামীজীরীঅস চনকসসজই াস

ফ ব্দজনসএিংসপচঅি সকচঅ াসচশব্দজন—‘এঅাসআপনাঅসখ িসadmirerস(মীজ গ্ধসভক্ত)।’  

  

স্বামীজীরীস ওস ফযা ানন্দস স্বামীজীস পশুপচিস িাি অস চদ্ব্িজস্থস একচসস স সচিিস বিঠকখানা স

পা াপাচ সদুইখাচনস ফি াব্দঅসিচস াচেব্দজন।স্ন ান সস্বাচমীজ ণসউজ্বজস ব চঅক-িব্দণেঅসিস্ত্রস

পচঅধানসকচঅ াসএচশকসওচশকস  চঅব্দিচেব্দজন।সফমীজব্দরসকাব্দপেস-ব্দমীজাড়াসচেজ।সআমীজঅাসপ্রণামীজস

কচঅ াসফসইসকাব্দপেব্দসঅসউপঅসউপব্দি নসকচঅজামীজ।সস্বামীজীরীসফযা ানন্দ-স্বামীজীঅসসচহিসিখনস

ক্াসকচহব্দিচেব্দজন।সআব্দমীজচঅকা-ইওব্দঅাব্দপসস্বামীজীরীসচকসফশচখব্দজন,সএইসপ্রসঙ্গসহইব্দিচেজ।স

স্বামীজীরীসিচজব্দিচেব্দজনিঃ 
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ফশখ্স ফযাব্দ ,স ফশখজ মীজস চকস রাচনস?—সমীজস্তস পৃচ্িীব্দিস একস মীজহা চক্তইস ফখজাস কঅব্দে।স

আমীজাব্দশঅস িাপ-শাশাঅাস ফসইব্দসব্দকস religion-এঅস চশব্দকস manifestস (প্রকা )স কব্দঅচেব্দজন,স

আঅস আধ চনকস পাশ্চাি ব্দশ ীব্দ অাস ফসইব্দসব্দকইস মীজহাঅব্দরাগুব্দণঅস চক্র ারূব্দপস manifestস

কঅব্দে।সিাস্তচিকসসমীজগ্রসর ব্দিসফসইসএকসমীজহা চক্তঅইসচিচভন্নসফখজাসহব্দচ্ছসমীজাত্র। 

  

খব্দ ব্দনঅসচশব্দকসিাচহ াসিাহাব্দকসখ িসফঅা াসফশচখ াসস্বামীজীরীসিচজব্দজন,স‘এসফেব্দজচসব্দকসিড়স

sicklyসফশখচেসফয।’ ।  

  

স্বামীজীসচ িানন্দসউত্তঅসকঅব্দজন,স‘এচসস্ব্দনকসচশনসফ্ব্দকসchronic dyspepsia-ব্দিস(প অাব্দনাস

্রীণেসফঅাব্দ )সভ  ব্দে।’ ।  

  

স্বামীজীরীস িচজব্দজন,স ‘আমীজাব্দশঅস িাঙজাস ফশ সাস িড়স sentimental (ভাবপ্রবণ) কিনা, তাই 

এখানন এত dyspepsia.’। 
  

চক ৎক্ষণসপব্দঅসআমীজঅাসপ্রণামীজসকচঅ াসউচঠ াসিাসীসচেচঅজামীজ।।  

  

স্বামীজীরীস এিংস িা হাঅস চ ষ স চমীজিঃস ওস চমীজব্দসসস ফসচভ াঅস কা ীপ ব্দঅস ফ াপাজজাজস  ীব্দজঅস

িা ানিাসীব্দিস্ িস্থানসকচঅব্দিব্দেন।সস্বামীজীরীঅসমীজ ব্দখঅসক্ািািোসভাজসকচঅ াসশুচনিাঅসরন স

ঐসস্থাব্দনসচিচভন্নসিন্ধ িান্ধিব্দকসসব্দঙ্গসকচঅ াসকব্দ কচশনসচ  াচেজামীজ।সিাহাঅসযিগুচজসমঅণস

হ ,সএইিাঅসিাহাইসিচজিাঅসফিষ্টাসকচঅি।।  

  

স্বামীজীরীঅসসব্দঙ্গস আমীজাঅসসাক্ষাৎসকব্দ্াপক্নসহ —প্র্মীজস এইস িা ানিাসীঅস একচসস  ব্দঅ।স

স্বামীজীরীসআচস াসিচস াব্দেন,সআচমীজওসচ  াসপ্রণামীজসকচঅ াসিচস াচে,সফসখাব্দনসআঅসফকহস

নাই।সহঠাৎসফকনসরাচনসনা—স্বামীজীরীসআমীজা সচরজ্ঞাসাসকচঅব্দজন,স‘ি ইসচকসিামীজাকসখাস?’ ।  

  

আচমীজসিচজজামীজ,স‘আব্দজ্ঞসনা।’  

  

িাহাব্দিস স্বামীজীরীস িচজব্দজন,স ‘হা ,স ্ব্দনব্দকস িব্দজ—িামীজাকসাস খাও াস ভাজস ন ;স আচমীজওস

োড়িাঅসফিষ্টাসকঅচে।’  
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আঅসএকচশনসস্বামীজীরীঅসচনকসসএকচসস বিষ্ণিসআচস াব্দেন,সিা হাঅসসচহিসস্বামীজীরীসক্াস

কচহব্দিব্দেন।সআচমীজসএকস সশূব্দঅসঅচহ াচে,সআঅসফকহসনাই।সস্বামীজীরীসিচজব্দিব্দেন,স‘িািারী,স

আব্দমীজচঅকাব্দিস আচমীজস একিাঅস শ্রীকৃষ্ণস সম্বব্দন্ধস িক্তৃিাস কচঅ।স ফসইস িক্তৃিাস শুব্দনস একরনস

পঅমীজাস ন্দঅীস য িিী—্ াধস ঐশ্বব্দযেঅস ্চধকাচঅণী—সিেস্বস ি া স কব্দঅস একস চনরেনস দ্ব্ীব্দপস

চ ব্দ সকৃষ্ণধ াব্দনসউন্মত্তাসহব্দজন।’সিাঅপঅসস্বামীজীরীসি া সসম্বব্দন্ধসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স‘ফয-

সিসধমীজেসম্প্রশাব্দ সি াব্দ অসভাব্দিঅসফিমীজনসপ্রিাঅসফনই,সিাব্দশঅসফভিঅস ীঘ্রইস্িনচিসএব্দসস

্াব্দক—য্াসিল্লভািাযেসসম্প্রশা ।’ ।  

  

আঅসএকচশনসচ  াচে।সফশচখ,স্ ব্দনকগুচজসফজাকসিচস াসআব্দেনসএিংসএকচসসয িকব্দকসজক্ষ স

কচঅ াসস্বামীজীরীসক্ািািোসকচহব্দিব্দেন।সয িকচসসফিঙ্গজস চ্ওরচেক াজসফসাসাইচসঅস ৃব্দহস

্াব্দক।স ফসসিচজব্দিচে,স ‘আচমীজসনানাসসম্প্রশাব্দ অস চনকসস যাইব্দিচে,স চকন্তুসসি স চক—চনণে স

কচঅব্দিসপাঅব্দিচেসনা।’ । ’  

  

স্বামীজীরীস্চিস ফেহপূণেসস্বব্দঅসিচজব্দিব্দেন,স ‘ফশখসিািা,স আমীজাঅওসএকচশনস ফিামীজাঅইসমীজিস

্িস্থাসচেজ;সিাসফিামীজাঅসভািনাসচক?সআচ্ছা,সচভন্নসচভন্নসফজাব্দকসফিামীজাব্দকসচকসচকসিব্দজচেজস

এিংসি চমীজসিাসচকসঅকমীজসকব্দঅচেব্দজসিজসফশচখ?’  

  

য িকস িচজব্দিসজাচ ব্দজন,স ‘মীজহা  ,সআমীজাব্দশঅস ফসাসাইচসব্দিসভিানী ঙ্কঅসনামীজকসএকরনস

পচিিস প্রিাঅকস আব্দেন,স চিচনস আমীজা সমীজূচিেপূরাঅসদ্ব্াঅাস আধ াচিকসউন্নচিঅস ফযস চিব্দ ষস

সহা িাসহ ,সিাসস ন্দঅরূব্দপসি চিব্দ সচশব্দজন,সআচমীজওসিশন সাব্দঅস চশনসকিকসখ িসপূরা-

্িেনাসকঅব্দিসজা জ মীজ,সচকন্তুসিাব্দিস াচন্তসফপজ মীজসনা।সফসসসমীজব্দ সএকরনসআমীজাব্দকসউপব্দশ স

চশব্দজন,স ‘ফশখ,স মীজনসাব্দকস এব্দকিাব্দঅস  ূন স কঅিাঅস ফিষ্টাস কঅস ফশচখ—িাব্দিস পঅমীজস  াচন্তস

পাব্দি।’সআচমীজসচশন-কিকসফসইসফিষ্টাইসকঅব্দিসজা জ মীজ,সচকন্তুসিাব্দিওসআমীজাঅসমীজনস ান্তসহজস

না।সআচমীজ,সমীজহা  ,সএখনওসএকচসস ব্দঅসশঅরাসিন্ধসকব্দঅসযিক্ষণসসম্ভিসিব্দসস্াচক,সচকন্তুস

 াচন্তজাভসচকে ব্দিইসহব্দচ্ছসনা।সিজব্দিসপাব্দঅন,সচকব্দসস াচন্তসহ ?’  
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স্বামীজীরীসফেহপূণেসস্বব্দঅসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স‘িাপ ,সআমীজাঅসক্াসযচশসফ ান,সিব্দিসফিামীজাব্দকস

আব্দ সফিামীজাঅস ব্দঅঅসশঅরাচসসখ ব্দজসঅাখব্দিসহব্দি।সফিামীজাঅসিাড়ীঅসকাব্দে,সপাড়াঅসকাব্দেসকিস

্ভািগ্রস্তসফজাকসঅব্দ ব্দে,সফিামীজা সিাব্দশঅসয্াসাধ সফসিাসকঅব্দিসহব্দি।সফযসপীচড়ি,সিাব্দকস

ঔষধসপ্ সফযা াড়সকব্দঅসচশব্দজসএিংস অীব্দঅঅসদ্ব্াঅাসফসিাশুশ্রূষাসকঅব্দজ।সফযসফখব্দিসপাব্দচ্ছস

না,সিাব্দকসখাও াব্দজ।স ফযস্জ্ঞান,স িাব্দক—ি চমীজস ফযসএিস ফজখাপড়াস চ ব্দখে,সমীজ ব্দখসমীজ ব্দখস

যিশূঅসহ সি চিব্দ সচশব্দজ।সআমীজাঅসপঅামীজ েসযচশসিাওসিাপ ,সিাসহব্দজসএইভাব্দিসয্াসাধ স

ফজাব্দকঅসফসিাসকঅব্দিসপাঅব্দজসি চমীজসমীজব্দনঅস াচন্তসপাব্দি।’ স ।  

  

য িকচসসিচজজ,স‘আচ্ছাসমীজহা  ,সধরুনসআচমীজসএকরনসফঅা ীঅসফসিাসকঅব্দিসফ জামীজ,সচকন্তুস

িাঅসরন সঅািসফরব্দ ,সসমীজব্দ সনাসফখব্দ ,স্ি ািাঅসকব্দঅসআমীজাঅসচনব্দরঅইসযচশসফঅা সহব্দ স

পব্দড়?’  

  

স্বামীজীরীস এিক্ষণস য িকচসঅস সচহিস ফেহপূণেস স্বব্দঅস সহান ভূচিঅস সচহিস ক্ািািোস

িচজব্দিচেব্দজন।স এইস ফ ষস ক্াচসব্দিস একস স চিঅক্তস হইব্দজন,স ফিাধস হইজ।স চিচনস িচজ াস

উচঠব্দজন—‘ফশখসিাপ ,সফঅা ীঅসফসিাসকঅব্দিসচ ব্দ সি চমীজসফিামীজাঅস চনব্দরঅসফঅাব্দ অসআ ঙ্কাস

কঅে,স চকন্তুস ফিামীজাঅস ক্ািািোস শুব্দনস আঅস ভাি চিকস ফশব্দখস আমীজাঅস ফিাধস হব্দচ্ছস এিংস

উপচস্থিসযা অাসঅব্দ ব্দেন,সিা অাওসসকব্দজসফি সি িব্দিসপাঅব্দেনসফয,সি চমীজসএমীজনসকব্দঅসফঅা ীঅস

ফসিাসফকানসকাব্দজসকঅব্দিসনা,সযাব্দিসফিামীজাঅসচনব্দরঅসফঅা সহব্দ সযাব্দি।’  

  

য িকচসঅসসব্দঙ্গসআঅসচিব্দ ষসক্ািািোসহইজসনা।’  

  

আঅসএকচশনসমীজাষ্টাঅ২সমীজহা ব্দ অসসব্দঙ্গসক্াসহইব্দিব্দে।সমীজাষ্টাঅসমীজহা  সিচজব্দিব্দেন,স‘ফশখ,স

ি চমীজসফযসশ া,সপব্দঅাপকাঅসিাসরীিব্দসিাঅসক্াসিজ,সফসসফিাসমীজা াঅসঅাব্দর অসক্া।সযখনস

ফিশান্তমীজব্দিসমীজানব্দিঅসিঅমীজসজক্ষ সমীজ চক্তজাভ—সমীজ শ সমীজা াঅসিন্ধনসকাসান,সিখনসও-সিস

মীজা াঅসি াপাব্দঅসচজপ্তসহব্দ সফজাকব্দকসঐসচিষব্দ অসউপব্দশ সচশ াসেজসচক?’  

  

স্বামীজীরীসচিন্দ মীজাত্রসচিন্তাসনাসকচঅ াইসউত্তঅসচশব্দজন,স ‘মীজ চক্তসাওসচকসমীজা াঅস্ন্ত েিসন ?স

আিাসফিাসচনি মীজ ক্ত,সিাঅসআিাঅসমীজ চক্তঅসরন সফিষ্টাসচক?’  
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মীজাষ্টাঅসমীজহা  সি পসকচঅ াসঅচহব্দজন। 

  

সমীজাসসআস ফকচিস- এঅস ‘Imitation of Christ’-এঅসপ্রসঙ্গসউচঠজ।সস্বামীজীরীসসংসাঅি া স

কচঅিাঅস চকে স পূব্দিেস এইস গ্রন্থখাচনস চিব্দ ষভাব্দিস িিোস কচঅব্দিনস এিংস িঅাহন অস মীজব্দঠস

্িস্থানকাব্দজসিা হাঅসগুরুভাইঅাওসস্বামীজীরীঅস শৃষ্টাব্দন্তস ঐসগ্রন্থচসসসাধক-রীিব্দনঅস চিব্দ ষস

সহা কসজ্ঞাব্দনসসশাসসিেশাসউহাঅসআব্দজািনাসকচঅব্দিন।সস্বামীজীরীসঐসগ্রব্দন্থঅসএরূপস্ন অা ীস

চেব্দজনসফয,সিশানীন্তনস‘সাচহি কল্পদ্রুমীজ’সনামীজকসমীজাচসকপব্দত্রসউহাঅসএকচসসসূিনাসচজচখ াস

‘ঈ ান সঅণ’স নাব্দমীজস ধাঅািাচহকস ্ন িাশস কচঅব্দিওস আঅম্ভস কচঅ াচেব্দজন।স উপচস্থিস

ি চক্ত ব্দণঅস মীজব্দধ স একরনস ফিাধস হ স স্বামীজীরীঅস উক্তস গ্রব্দন্থঅস উপঅস এখনস চকরূপস ভািস

রাচনিাঅস রন —উহাঅস চভিব্দঅস শীনিাঅস ফযস উপব্দশ স আব্দে,স িাহাঅস প্রসঙ্ স পাচড় াস

িচজব্দজন,স‘চনব্দরব্দকসএইরূপসএকান্তসহীনসভাচিব্দিসনাসপাচঅব্দজসআধ াচিকসউন্নচিসচকরূব্দপস

সম্ভিপঅস হইব্দি?’স স্বামীজীরীস শুচন াস িচজব্দিস জাচ ব্দজন,স ‘আমীজঅাস আিাঅস হীনস চকব্দস?স

আমীজাব্দশঅসআিাঅস্ন্ধকাঅসফকা্া ?সআমীজঅাসফযসফর াচিঅসঅাব্দর সিাসসকঅচে,সআমীজঅাসফযস

ফর াচিঅসিন !’ ।  

  

গ্রব্দন্থাক্তসঐসপ্রা্চমীজকসসাধন-ব্দসাপানস্চিক্রমীজসকচঅ াসস্বামীজীরীসসাধন-অাব্দর অসকিসউচ্চস

ভূচমীজব্দিসউপনীিসহই াব্দেন! 

  

আমীজঅাসচিব্দ ষভাব্দিসজক্ষ সকচঅিামীজ,সসংসাব্দঅঅস্চিসসামীজান স সনাওসিা হাঅসিীষ্ণদৃশৃচষ্টব্দকস

্চিক্রমীজসকচঅব্দিসপাচঅিসনা,সউহাঅসসাহাব্দয ওসচিচনসউচ্চসধমীজেভাি-প্রিাব্দঅঅসফিষ্টাসকচঅব্দিন। 

  

শ্রীঅামীজকৃষ্ণব্দশব্দিঅসভ্রাি ে ত্রসশ্রীয ক্তসঅামীজজাজসিব্দটাপাধ া ,সমীজব্দঠঅসপ্রািীনসসাধ  ণসযা হাব্দকস

‘অামীজজাজ-শাশা’সিচজ াসচনব্দশে সকব্দঅন,সশচক্ষব্দণশ্বঅসহইব্দিসএকচশনসস্বামীজীরীঅসসচহিসফশখাস

কচঅব্দিস আচস াব্দেন।স স্বামীজীরীস একখাচনস ফি াঅস আনাই াস িা হাব্দকস িচসব্দিস ্ন ব্দঅাধস

কচঅব্দজনসএিংসস্ব ংসপা িাচঅসকচঅব্দিসজাচ ব্দজন।সশ্রদ্ধাচিনম্রসশাশাসিাহাব্দিসএকস সসঙ্ক চিিস

হই াসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স‘আপচনসিস ন,সআপচনসিস ন।’সস্বামীজীরীসচকন্তুসফকানমীজব্দিসোচড়িাঅস
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পাত্রস নব্দহন,স ্ব্দনকস িচজ াস কচহ াস শাশাব্দকস ফি াব্দঅস িসাইব্দজনস এিংস স্ব ংস ফিড়াইব্দিস

ফিড়াইব্দিসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স‘গুরুিৎসগুরুপ ব্দত্রষ ।’  

  

্ব্দনকগুচজসোত্রসআচস াব্দে।সস্বামীজীরীসএকখাচনসফি াব্দঅসো কা সিচস াসআব্দেন।সসকব্দজইস

িা হাঅসচনকব্দসসিচস াসিা হাঅসদুসাসক্াসশুচনিাঅসরন সউশস্গ্রীি,স্্িসফসখাব্দনসআঅসফকানস

আসনসনাই,সযাহাব্দিসফেব্দজব্দশঅসিচসব্দিসিজাসযা —কাব্দরইসিাহাচশ ব্দকসভূচমীজব্দিসিচসব্দিস

হইজ।সস্বামীজীরীঅসমীজব্দনসহইব্দিচেজসইহাচশ ব্দকসিচসিাঅসফকানসআসনসচশব্দিসপা চঅব্দজসভাজস

হইি।স চকন্তুসআিাঅসি চিসিা হাঅসমীজব্দনস্ন সভাব্দিঅসউশ সহইজ।স চিচনসিচজ াসউচঠব্দজন,স

‘িাসফি ,সফিামীজঅাসফি সিব্দসে,সএকস সএকস সিপস াসকঅাসভাজ।’  

  

আমীজাব্দশঅসপাড়াঅসিিীিঅণসিধেনব্দকসএকচশনসজই াসচ  াচে।সিিীিাি সHindu Boys Schoolস

নামীজকসএকচসসফোসখাসসচিশ াজব্দ অসস্বত্বাচধকাঅী,সফসখাব্দনসইংব্দঅরীসস্ক ব্দজঅস িৃিী স ফশ্রণীস

পযেন্তস ্ধ াপনাস কঅানস হ ।স চিচনস পূিেস হইব্দিইস ঈশ্বঅান অা ীস চেব্দজন,স পব্দঅস স্বামীজীরীঅস

িক্তৃিাচশসপাঠসকচঅ াসিা হাঅসউপঅসখ িসশ্রদ্ধাসিন্নসহই াসউব্দঠন। 

  

িিীিাি সআচস াসস্বামীজীরীব্দকসভচক্তভাব্দিসপ্রণামীজসকচঅ াসচরজ্ঞাসাসকচঅব্দজন,স‘স্বামীজীরী,সচকস

অকমীজসি চক্তব্দকসগুরুসকঅাসফযব্দিসপাব্দঅ?’  

  

স্বামীজীরীসিচজব্দজন,স‘চযচনসফিামীজাঅসভূিসভচিষ ৎসিব্দজসচশব্দিসপাব্দঅন,সচিচনইসফিামীজাঅসগুরু।স

ফশখসনা,সআমীজাঅসগুরুসআমীজাঅসভূিসভচিষ ৎ—সিসিব্দজসচশব্দ চেব্দজন।’  

  

িিীিাি স চরজ্ঞাসাসকচঅব্দজন,স ‘আচ্ছাসস্বামীজীরী,স ফকৌপীনসপঅব্দজস চকসকামীজ-শমীজব্দনঅস চিব্দ ষস

সহা িাসহ ?’  

  

স্বামীজীরীসিচজব্দজন,স‘একস -আধস সসাহায সহব্দিসপাব্দঅ।সচকন্তুসযখনসঐসিৃচত্তসপ্রিজসহব্দ সউব্দঠ,স

িখনসচকসিাপ,সফকৌপীব্দনসআসকা ?সমীজনসাসভ িাব্দনসএব্দকিাব্দঅসিন্ম সনাসহব্দ সফ ব্দজসিাহ স

ফকানসউপাব্দ সকামীজসএব্দকিাব্দঅসযা সনা।সিব্দিসচকসরান—যিক্ষণসফজাব্দকসফসইস্িস্থাসসিূণেস

জাভসনাসকব্দঅ,সিিক্ষণসনানাসিাহ সউপা - ্িজম্বব্দনঅসফিষ্টাসস্বভািিইসকব্দঅস্ াব্দক।সআমীজাঅস
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একিাঅসএমীজনসকাব্দমীজঅসউশ সহব্দ চেজসফয,সআচমীজসচনব্দরঅসউপঅসমীজহাসচিঅক্তসহব্দ সআগুব্দনঅস

মীজাজসাঅসউপঅসিব্দসচেজামীজ।সফ ব্দষস াসশুকাব্দিস্ব্দনকসচশনসজাব্দ ।’  

  

িিীিাি সএকস সভািপ্রিণসপ্রকৃচিঅসফজাকসচেব্দজন।সহঠাৎসউব্দত্তচরিসহই াসইংব্দঅরীব্দিসিীৎকাঅস

কচঅ াসিচজ াসউচঠব্দজন,স‘ Oh Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach 

the world the one thing needful—how to conquer lust.’ 
  

স্বামীজীরীসিিীিাি ব্দকস ান্তসওসআশ্বস্তসকচঅব্দজন। 

  

পব্দঅসEdward Carpenter-এঅসপ্রসঙ্গসউচঠজ।সস্বামীজীরীসিচজব্দজন,স‘জিব্দনসইচনস্ব্দনকসসমীজ স

আমীজাঅসকাব্দেসএব্দসসিব্দসস্াকব্দিন।সআঅওস্ব্দনকসSocialist Democratসপ্রভৃচিসআসব্দিন।স

িা অাস ফিশাব্দন্তাক্তসধব্দমীজেসিা ব্দশঅস চনরস চনরসমীজব্দিঅস ফপাষকিাস ফপব্দ স ফিশাব্দন্তঅসউপঅসখ িস

আকৃষ্টসহব্দিন।’  

  

স্বামীজীরীস উক্তস কাব্দপেণ্টাঅস সাব্দহব্দিঅস ‘Adam‘s Peak to Elephanta’স নামীজকস গ্রন্থখাচনস

পচড় াচেব্দজন।সএইিাঅসউক্তসপ স্তব্দকসমীজ চিিসিিীিাি অসেচিচসঅসক্াসিা হাঅসমীজব্দনসপচড়জ,স

িচজব্দজন,স‘আপনাঅসফিহাঅাসফযসিই-এসআব্দ ইসফশব্দখচে।’সআঅওসচক ৎক্ষণসআজাব্দপঅসপঅস

সন্ধ াস হই াস যাও াব্দিস স্বামীজীরীস চিশ্রাব্দমীজঅস রন স উচঠব্দজন।স উচঠিাঅস সমীজ স িিীিাি ব্দকস

সব্দম্বাধনস কচঅ াস িচজব্দজন,স ‘িিীিাি ,স আপনাঅাস ফিাস ্ব্দনকস ফেব্দজঅস সংস্রব্দিস আব্দসন,স

আমীজা সগুচসকিকসস ন্দঅসস ন্দঅসফেব্দজসচশব্দিসপাব্দঅন?’সিিীিাি সফিাধসহ সএকস স্ন মীজনস্কস

চেব্দজন,স স্বামীজীরীঅস ক্াঅস সিূণেস মীজমীজেস পচঅগ্রহস কচঅব্দিস পাব্দঅনস নাই;স স্বামীজীরীস যখনস

চিশ্রামীজ ৃব্দহসপ্রব্দি সকচঅব্দিব্দেন,সিখনস্গ্রসঅসহই াসিচজব্দজন,স ‘স ন্দঅসফেব্দজঅসক্াসচকস

িজচেব্দজন?’  

  

স্বামীজীরীসিচজব্দজন,স ‘ ফিহাঅাসফশখব্দিসভাজ,সএমীজনসফেব্দজসআচমীজসিাচচ্ছসনা—আচমীজসিাইসফি স

স স্থ অীঅ,সকমীজেঠ,সসৎপ্রকৃচিসকিকগুচজস ফেব্দজ,সিাব্দশঅস trainedসকঅব্দিসিাই,সযাব্দিসিাঅাস

চনব্দরব্দশঅসমীজ চক্তসাধব্দনঅসরন সওসর ব্দিঅসকজ াণসাধব্দনঅসরন সপ্রস্তুিসহব্দিসপাব্দঅ।’  
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আঅসএকচশনসচ  াসফশচখ,সস্বামীজীরীসইিস্তিিঃসফিড়াইব্দিব্দেন,সশ্রীয ক্তস অচ্চন্দ্রসিক্রিিেী৩স

স্বামীজীরীঅসসচহিসখ িসপচঅচিিভাব্দিসআজাপসকচঅব্দিব্দেন।সস্বামীজীরীব্দকসএকচসসপ্রশ্নসচরজ্ঞাসাস

কচঅিাঅসরন সআমীজাব্দশঅস্চি  সফকৌিূহজসহইজ।সপ্রশ্নচসসএইিঃস্িিাঅসওসমীজ ক্তসিাসচসদ্ধস

প রুব্দষস পা ে্ক স চক?স আমীজঅাস  অৎিাি ব্দকস স্বামীজীরীঅস চনকসস ঐস প্রশ্নচসস উিাচপিস কচঅব্দিস

চিব্দ ষস্ন ব্দঅাধসকঅাব্দিসচিচনস্গ্রসঅসহই াসিাহাসচরজ্ঞাসাসকচঅব্দজন।সআমীজঅাস অৎিাি অস

পশ্চাৎস পশ্চাৎস স্বামীজীরীঅস চনকসস যাই াস চিচনস ঐস প্রব্দশ্নঅস চকস উত্তঅস ফশন,স িাহাস শুচনব্দিস

জাচ জামীজ।সস্বামীজীরীসউক্তসপ্রব্দশ্নসসাক্ষাৎসসম্বব্দন্ধসফকানসউত্তঅসনাসচশ াসিচজব্দজন,স‘চিব্দশহমীজ চক্তইস

ফযসসব্দিোচ্চস্িস্থা—এস আমীজাঅসচসদ্ধান্ত,সিব্দিসসাধনািস্থা সযখনসভাঅব্দিঅসনানাচশব্দকসভ্রমীজণস

কঅি মীজ,সিখনসকিসগুহা সচনরেব্দনসিব্দসসকিসকাজসকাচসব্দ চে,সকিিাঅসমীজ চক্তজাভসহজসনাস

িব্দজসপ্রাব্দ াপব্দি নসকব্দঅসফশহি া সকঅিাঅসসঙ্কল্পসকব্দঅচে,সকিসধ ান—কিসসাধন-ভরনস

কব্দঅচে,সচকন্তুসএখনসআঅসমীজ চক্তজাব্দভঅসরন সফসসচিরািী সআগ্রহসনাই।সএখনসফকিজসমীজব্দনস

হ ,সযিস চশনসপযেন্তস পৃচ্িীঅস একসাস ফজাকওস্মীজ ক্তস ্াকব্দে,সিিচশনস আমীজাঅস চনব্দরঅস

মীজ চক্তঅসফকানসপ্রব্দ ারনসফনই।’  

  

আচমীজসস্বামীজীরীঅসউক্তসক্াসশুচন াসিা হাঅসহৃশব্দ অস্পাঅসকরুণাঅসক্াসভাচি াসচিচমিস

হইব্দিসজাচ জামীজ;সআঅওসভাচিব্দিসজাচ জামীজ,সইচনসচকসচনরসশৃষ্টান্তসচশ াস্িিাঅপ রুব্দষঅস

জক্ষণসি িাইব্দজন?সইচনওসচকসএকরনস্িিাঅ?সআঅওসমীজব্দনসহইজ,সস্বামীজীরীসএক্ষব্দণসমীজ ক্তস

হই াব্দেনসিচজ াইসফিাধসহ সিা হাঅসমীজ চক্তঅসরন সআঅসআগ্রহসনাই।  

  

আঅস একচশনস আচমীজস ওস খব্দ নস (স্বামীজীস চিমীজজানন্দ)স সন্ধ াঅস পঅস চ  াচে।স ঠাক ব্দঅঅস ভক্তস

হঅব্দমীজাহনস িাি স আমীজাচশ ব্দকস স্বামীজীরীঅস সব্দঙ্গস চিব্দ ষভাব্দিস পচঅচিিস কচঅ াস চশিাঅস রন স

িচজব্দজন,স ‘স্বামীজীরী,স এ অাস আপনাঅস খ িস admirerস এিংস খ িস ফিশান্তস আব্দজািনাস কব্দঅন।’স

স্বামীজীরীসফিশাব্দন্তঅসক্াসশুচন াইসিচজ াসউচঠব্দজন,স‘উপচনষদ্সচকে সপব্দড়ে?’  

  

আচমীজ॥সআজ্ঞাসহা ,সএকস -আধস সফশব্দখচে। 

  

স্বামীজীরী॥সফকান্সউপচনষদ্সপব্দড়ে? 
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আচমীজ॥সকঠসউপচনষদ্সপব্দড়চে। 

  

স্বামীজীরী॥সআচ্ছা,সকঠ-সাইসিজ,সকঠসউপচনষদ্ খুব grand—কচিত্বপূণে।  

  

আচমীজ॥সকঠসাসমীজ খস্থসফনই— ীিাসফ্ব্দকসখাচনকসাসিচজ। 

  

স্বামীজীরী॥সআচ্ছা,সিাইসিজ। 

  

িখনস ীিাঅসএকাশ স্ধ াব্দ অসফ ষভা স্থস‘স্থাব্দনসহৃষীব্দক সিিসপ্রকীিে া’সহইব্দিসআঅম্ভস

কচঅ াস্র েব্দনঅসসমীজ শ সস্তিসাসআওড়াই াসচশজামীজ।  

  

শুচন াসস্বামীজীরীসউৎসাহসচশিাঅসরন স‘ফি ,সফি ’সিচজব্দিসজাচ ব্দজন।সইহাঅসপঅচশনসিন্ধ িঅস

অাব্দরন্দ্রনা্সফ াষব্দকসসব্দঙ্গসজই াসস্বামীজীরীঅসশ েনা ে্সচ  াচে।সঅাব্দরনব্দকসিচজ াচে,স‘ভাই,স

কাজসস্বামীজীরীঅসকাব্দেসউপচনষদ্সচনব্দ সিড়স্প্রস্তুিসহব্দ চে।সফিামীজাঅসচনকসসউপচনষদ্সচকে স

্াব্দকসফিাসপব্দকব্দসসকব্দঅসচনব্দ সিজ।সযচশসকাজব্দকঅসমীজিসউপচনষব্দশঅসক্াসপাব্দড়নসফিাসিাইস

পড়ব্দজইস িজব্দি।’স অাব্দরব্দনঅস চনকসস একখাচনস প্রসন্নক মীজাঅস  াস্ত্রীকৃিস ঈ ব্দকনকঠাচশস

উপচনষদ্সওসিাহাঅসিঙ্গান িাশসপব্দকসসএচর্ নসচেজ,সফসচসসপব্দকব্দসসকচঅ াসজই াসযাও াস

হইজ।স্শ স্পঅাব্দেসএক অসফজাকসিচস াচেব্দজন;সযাহাসভাচি াচেজামীজ,সিাহাইসহইজ।স

আরওসচকরূব্দপসচঠকসমঅণসনাই—কঠ-উপচনষব্দশঅসপ্রসঙ্গসউচঠজ।সআচমীজস্মীজচনসিাড়ািাচড়স

পব্দকসসহইব্দিসিাচহঅসকচঅ াসঐসউপচনষব্দশঅসফ াড়াসহইব্দিসপচড়ব্দিসআঅম্ভসকচঅজামীজ।সপাব্দঠঅস

্ন্তঅাব্দজস স্বামীজীরীস নচিব্দকিাঅস শ্রদ্ধাঅস ক্া—ফযস শ্রদ্ধা স চিচনস চনভেীক-চিব্দত্তস যমীজভিব্দনস

যাইব্দিইস সাহসীস হই াচেব্দজন—িচজব্দিস জাচ ব্দজন।স যখনস নচিব্দকিাঅস চদ্ব্িী স িঅ—

স্ব েপ্রাচপ্তঅসক্াসপড়াসহইব্দিসজাচ জ,সিখনসফসইখানসাসফি ীসনাসপচড় াসচকে সচকে সোচড় াস

চশ াসিৃিী সিব্দঅঅসস্থানসাসপচড়ব্দিসিচজব্দজন। 

  

নচিব্দকিাসিচজব্দজন,সমীজৃি  অসপঅসফজাব্দকঅসসব্দন্দহ—ফশহসফ ব্দজসচকে স্াব্দকসচকনা,সিাঅপঅস

যব্দমীজঅসনচিব্দকিাব্দকসপ্রব্দজাভন-প্রশ েনসওসনচিব্দকিাঅসশৃঢ়ভাব্দিসিৎসমীজ শ সপ্রি াখ ান।সএই-
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সিসখাচনকসাসপড়াসহইব্দজসস্বামীজীরীসিা হাঅসস্বভািস জভসওরচস্বনীসভাষা সঐসসম্বব্দন্ধসকিসচকস

িচজব্দজন! 

  

চকন্তুসএইসদুইসচশব্দনঅসউপচনষদ্স-প্রসব্দঙ্গসস্বামীজীরীঅসউপচনষব্দশসশ্রদ্ধাসওস্ন অাব্দ অসচক শং স

আমীজাঅস চভিঅস সঞ্চাচঅিস হই াস চ  াচেজ।স কাঅণ,স িাহাঅস পঅস হইব্দিস যখনইস স ব্দযা স

পাই াচে,সপঅমীজসশ্রদ্ধাঅসসচহিসউপচনষদ্স্ধ  নসকচঅিাঅসফিষ্টাসকচঅ াচেসএিংসএখনওস

কচঅব্দিচে।সচিচভন্নসসমীজব্দ সিা হাঅসমীজ ব্দখসউচ্চাচঅিস্ পূিেসস অসজ সিাজসওসফিরচস্বিাঅসসচহিস

পচঠিসউপচনষব্দশঅসএকসএকচসসমীজন্ত্রসফযনসএখনওসচশি সকব্দণেসশুচনব্দিসপাই।সযখনসপঅিিো স

মীজগ্নস হই াস আিিিোস ভ চজ াস ্াচক,স িখনস শুচনব্দিস পাই—িা হাঅস ফসইস স পচঅচিিস

চকন্নঅকব্দঠাচ্চাচঅিসউপচনষদুক্তসিাণীঅসচশি স ম্ভীঅসফ াষণািঃ 

  

‘িব্দমীজনিকংসরান্স আিানম্স্ন াস িাব্দিাস চিমীজ ঞ্চ্ামীজৃিনস ষস ফসি িঃ।’৪স—ফসইসএকমীজাত্রস

আিাব্দকসরান,স্ন সিাক সসিসপচঅি া সকঅ,সচিচনইস্মীজৃব্দিঅসফসি ।  

  

যখন স আকা স ফ াঅ সাচ্ছন্নস হ —চিদু ল্লিাস িমীজচকব্দিস ্াব্দক,স িখনস ফযনস শুচনব্দিস পাই—

স্বামীজীরীসফসইসআকা স্থাসফসৌশাচমীজনীঅসচশব্দকস্ঙ্গ চজসিাড়াই াসিচজব্দিব্দেনিঃ 

  

নসিত্রসসূব্দযোসভাচিসনসিন্দ্রিাঅকম্ 

ফনমীজাসচিদু ব্দিাসভাচন্তসক ব্দিাঽ মীজচগ্নিঃ। 

িব্দমীজিসভান্তমীজন ভাচিসসিেং 

িস সভাসাসসিেচমীজশসিভাচি॥৫ 

  

ফসখাব্দনসসূযেওসপ্রকা সপা সনা,িন্দ্র-িাঅাওসনব্দহ,সএইসিস চিদু ৎওসফসখাব্দনসপ্রকা সপা স

না—এইসসামীজান স্ চগ্নঅসক্াসচক?সচিচনসপ্রকাচ িস্ াকাব্দিসিা হাঅসপশ্চাৎসসমীজ শ সপ্রকাচ িস

হইব্দিব্দে—িা হাঅসপ্রকাব্দ সএইসসমীজ শ সপ্রকাচ িসহইব্দিব্দে। 
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্্িাসযখনসিত্ত্বজ্ঞানব্দকসস শূঅপঅাহিসমীজব্দনসকচঅ াসহৃশ সহিা া সআচ্ছন্নসহ ,সিখনসফযনস

শুচনব্দিস পাই—স্বামীজীরীস আনব্দন্দাৎে ল্লমীজ ব্দখস উপচনষব্দশঅস এইস আশ্বাসিাণীস আিৃচত্তস

কচঅব্দিব্দেনিঃ 

  

 ৃণ্বন্তুসচিব্দশ্বস্মীজৃিস সপ ত্রা 

আসফযসধামীজাচনসচশি াচনসিস্থূিঃ। 

* * * 

ফিশাহব্দমীজিংসপ রুষংসমীজহান্তম্ 

আচশি িণেংসিমীজসিঃসপঅস্তাৎ। 

িব্দমীজিসচিচশত্বাঽচিমীজৃি  ব্দমীজচি 

নান িঃসপন্থাসচিশ ব্দিঽ না ॥৬ 

  

ফহস ্মীজৃব্দিঅস প ত্র ণ,স ফহস চশি ধামীজ-চনিাচস ণ,স ফিামীজঅাস শ্রিণস কঅ।স আচমীজস ফসইস মীজহান্স

প রুষব্দকস রাচন াচে—চযচনস আচশব্দি অস ন া স ফর াচিমীজে স ওস ্জ্ঞানান্ধকাব্দঅঅস ্িীি।স

িা হাব্দকসরাচনব্দজইসফজাব্দকসমীজৃি  ব্দকস্চিক্রমীজসকব্দঅ—মীজ চক্তঅসআঅসচদ্ব্িী সপন্থাসনাই। 

  

* * * 

  

১৮৯৭সখ্রীষ্টাব্দেঅসএচপ্রজসমীজাব্দসঅসফ ষসভা ।সআজমীজিারাঅসমীজঠ।সসব্দিসিাঅ-পা িসচশনসহইজস

িাড়ীসোচড় াসমীজব্দঠসঅচহ াচে।সপ অািনসসন্ন াচসিব্দ েঅসমীজব্দধ সস্বামীজীসফপ্রমীজানন্দ,সচনমীজেজানন্দসওস

স ব্দিাধানন্দস মীজাত্রস আব্দেন।স স্বামীজীরীস শাচরেচজঙস হইব্দিস আচস াস পচড়ব্দজন—সব্দঙ্গস স্বামীজীস

ব্রহ্মানন্দ,স ফযা ানন্দ,স স্বামীজীরীঅস মীজান্দ্রারীস চ ষ স আজাচসঙ্গাস ফপরুমীজজ,স চকচর্,স চর.চর.স

প্রভৃচি। 

  

স্বামীজীসচনি ানন্দস্ল্পসকব্দ কচশনসহইজসস্বামীজীরীঅসচনকসসসন্ন াসব্রব্দিসশীচক্ষিসহই াব্দেন।স

ইচনসস্বামীজীরীব্দকসিচজব্দজন,স‘এখনস্ব্দনকসনূিনসনূিনসফেব্দজসসংসাঅসি া সকব্দঅসমীজঠিাসীস

হব্দ ব্দেন,সিা ব্দশঅসরন সএকসাসচনচশেষ্টসচন ব্দমীজসচ ক্ষাশাব্দনঅসি িস্থাসকঅব্দজসিড়সভাজসহ ।’  
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স্বামীজীরীসিা হাঅস্ চভপ্রাব্দ অস্ ন ব্দমীজাশনসকচঅ াসিচজব্দজন,স‘হা ,সহা —একসাসচন মীজসকঅাসভাজস

বিচক।স র্াকস সকজব্দক।’স সকব্দজস আচস াস িড়স  অচসব্দিস রমীজাস হইব্দজন।স িখনস স্বামীজীরীস

িচজব্দজন,স‘একরনসফকউসচজখব্দিস্ াক,সআচমীজসিচজ।’সিখনসএসউহাব্দকসসামীজব্দনসফঠচজ াসচশব্দিস

জাচ জ—ফকহস্গ্রসঅসহ সনা,সফ ব্দষসআমীজাব্দকসফঠচজ াস্গ্রসঅসকচঅ াসচশজ।সিখনসমীজব্দঠস

ফজখাপড়াঅসউপঅসসাধাঅণিিঃসএকসাসচিিৃষ্ণাসচেজ।সসাধনভরনসকচঅ াসভ িাব্দনঅসসাক্ষাৎস

উপজচিসকঅা—এইচসইসসাঅ,সআঅসফজখাপড়াসা—উহাব্দিসমীজানযব্দ অসইচ্ছাসআচসব্দি,সযাহাঅাস

ভ িাব্দনঅস আচশষ্টস হই াস প্রিাঅকাযোচশস কচঅব্দি,স িাহাব্দশঅস পব্দক্ষস আি  কস হইব্দজওস

সাধকব্দশঅস পব্দক্ষসউহাঅসপ্রব্দ ারনস ফিাসনাই-ই,স িঅংস উহাসহাচনকঅ—এইস ধাঅণাইস প্রিজস

চেজ।সযাহাসহউক,সপূব্দিেইসিচজ াচে,সআচমীজসকিকসাস forwardসওসফিপব্দঅা া—আচমীজস্গ্রসঅস

হই াসফ জামীজ।সস্বামীজীরীসএকিাঅস ূব্দন অসচশব্দকসিাচহ াসচরজ্ঞাসাসকচঅব্দজন,স‘এসচকস্াকব্দি?’স

(্ ে্াৎসআচমীজস চকসমীজব্দঠঅসব্রহ্মিাচঅরূব্দপস ি্া স ্াচকিস্্িাসদুই-একস চশব্দনঅসরন সমীজব্দঠস

ফিড়াইব্দিসআচস াচে,সআিাঅসিচজ াসযাইি?)সসন্ন াচসিব্দ েঅসমীজব্দধ সএকরনসিচজব্দজন,স‘হা ।’স

িখনস আচমীজসকা রসকজমীজসপ্রভৃচিস চঠকস কচঅ াসজই াস ব্দণব্দ অস আসনস গ্রহণসকচঅজামীজ।স

চন মীজগুচজসিচজিাঅসপূব্দিেসস্বামীজীরীসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স ‘ফশখ্,সএই-সিস চন মীজসকঅাসহব্দচ্ছস

িব্দস,সচকন্তুসপ্র্ব্দমীজসআমীজাব্দশঅসি িব্দিসহব্দি,সএগুচজসকঅিাঅসমীজূজসজক্ষ সচক।সআমীজাব্দশঅসমীজূজস

উব্দে  সহব্দচ্ছ—সিসচন ব্দমীজঅসিাইব্দঅসযাও া।সিব্দিসচন মীজসকঅাঅসমীজাব্দনসএইসফয,সআমীজাব্দশঅস

স্বভািিইসকিকগুচজসক -চন মীজসঅব্দ ব্দে—স -চন ব্দমীজঅসদ্ব্াঅাসফসইসক -চন মীজগুচজব্দকসশূঅসকব্দঅস

চশব্দ সফ ব্দষসসিসচন ব্দমীজঅসিাইব্দঅসযািাঅসফিষ্টাসকঅব্দিসহব্দি।সফযমীজনসকা সাসি ব্দজসফ ব্দষসদুব্দসাস

কা সাইসফেব্দজসচশব্দিসহ ।’  

  

িাঅপঅস চন মীজগুচজস ফজখানস হইব্দিস জাচ জ।স প্রাব্দিস ওস সা াব্দেস রপস ধ ান,স মীজধ াব্দেস

চিশ্রামীজাব্দন্তসচনব্দরসচনব্দরস াস্ত্রগ্রন্থাচশস্ ধ  নসওস্ পঅাব্দেসসকব্দজসচমীজচজ াসএকরনসপাঠব্দকঅস

চনকসসফকানসচনচশেষ্টস াস্ত্রগ্রন্থাচশসশুচনব্দিসহইব্দি,সএইসি িস্থাসহইজ।সপ্রি হসপ্রাব্দিসওস্ পঅাব্দেস

একস সএকস সকচঅ াসফর্জসাসেসি া ামীজসকচঅব্দিসহইব্দি,সিাহাওসচনচশেষ্টসহইজ।সমীজাশকিব্দি অস

মীজব্দধ সিামীজাকসোড়াসআঅসচকে স িচজব্দিসনা—এইসভাব্দিঅসএকচসস চন মীজসফজখাসহইজ।স ফ ব্দষস

সমীজ শ সফজখানসফ ষসকচঅ াসস্বামীজীরীসিচজব্দজন,স‘ফশখ্,  একস সফশব্দখসশুব্দনসচন মীজগুচজসভাজস

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কব্দঅস কচপস কব্দঅস অাখ্—ফশচখস,স যচশস ফকানস চন মীজসাস negative (ননকতবাচি) ভানব নেখা 

হনে থানি, নেটানি positiveস(ইচিিািক)সকব্দঅসচশচি।’  

  

এইসফ ব্দষাক্তসআব্দশ -প্রচিপাজব্দনসআমীজাচশ ব্দকসএকস সফি সপাইব্দিসহই াচেজ।সস্বামীজীরীঅস

উপব্দশ সচেজ—ফজাকব্দকসখাঅাপসিজাসিাসিাহাঅসচিরুব্দদ্ধসক -সমীজাব্দজািনাসকঅা,সিাহাঅসফশাষস

ফশখান,সিাহাব্দকস‘ি চমীজস্মীজ কসকব্দঅাসনা,সিমীজ কসকব্দঅাসনা’—এইরূপসnegativeসউপব্দশ সচশব্দজস

িাহাঅসউন্নচিঅসচিব্দ ষসসাহায সহ সনা;সচকন্তুসিাহাব্দকসযচশসএকসাসআশ েসফশখাই াসফশও াস

যা ,সিাহাসহইব্দজইসিাহাঅসসহব্দরসউন্নচিসহইব্দিসপাব্দঅ,সিাহাঅসফশাষগুচজসআপনা-আপচনস

িচজ াসযা ।’স ইহাইসস্বামীজীরীঅস মীজূজসক্া।স স্বামীজীরীঅসসিস চন মীজগুচজব্দকস positiveস কচঅ াস

জইিাঅসউপব্দশ স আমীজাব্দশঅসমীজব্দনসিঅািঅসঐসক্াইসউচশিসহইব্দিসজাচ জ।স চকন্তুস িা হাঅস

আব্দশ মীজিসযখনসআমীজঅাসসিসচন মীজগুচজঅসমীজধ সহইব্দিস‘না’সক্াচসঅসসিকেসঅচহিসকচঅিাঅস

ফিষ্টাস কচঅব্দিস জাচ জামীজ,স িখনস ফশচখজামীজ,স আঅস ফকানস চন ব্দমীজস ফকানস ফ াজস নাই,স চকন্তুস

মীজাশকিি সম্বন্ধী সচন মীজসাব্দিইসএকস সফ াজ।সফসচসসপ্র্মীজসএইভাব্দিসফজখাসহই াচেজ—‘মীজব্দঠস

িামীজাকসি িীিসফকহস্ন সফকানসমীজাশকিি সফসিনসকচঅব্দিসপাচঅব্দিনসনা।’সযখনসআমীজঅাস

উহাঅস মীজধ  িস ‘না’চসব্দকস িাশস চশিাঅস ফিষ্টাস কচঅজামীজ,স িখনস প্র্মীজস শা ড়াইজ—‘সকব্দজস

িামীজাকসখাইব্দিন।’সচকন্তুসঐরূপসিাব্দক অসদ্ব্াঅাসসকব্দজঅসউপঅস(ব্দযসনাসখা ,সিাহাঅওসউপঅ)স

িামীজাকসখাইিাঅসচিচধসআচস াসপচড়ব্দিব্দেসফশচখ া,সফ ব্দষস্ব্দনকসমীজা্াসখাসাই াসচন মীজচসস

এইরূপসশা ড়াইজ—‘মীজব্দঠসফকিজমীজাত্রসিামীজাকসফসিনসকচঅব্দিসপাচঅব্দিন।’সযাহাসহউক,সএখনস

মীজব্দনস হইব্দিব্দে—আমীজঅাস একসাস চিকসস আব্দপাষস কচঅ াচেজামীজ।স Detail-এঅস (খ  চসনাচসঅ)স

চভিঅস আচসব্দজস চিচধচনব্দষব্দধঅসমীজব্দধ স চনব্দষধসাব্দকসএব্দকিাব্দঅসউড়াই াস ফশও াস িব্দজসনা;স

িব্দিসইহাইসসি সফয,সএইস চিচধচনব্দষধগুচজসযিসমীজূজভাব্দিঅস্ন  ামীজীসহ ,সিিইসউহাব্দিস

্চধকিঅসউপব্দযাচ িাসশা ড়া ।সআঅসস্বামীজীরীঅওসঐরূপস্চভপ্রা ইসচেজ।  

  

একচশনস্পঅাব্দেসিড়স ব্দঅস এক অস ফজাক।স ব্দঅঅসমীজব্দধ সস্বামীজীরীস্পূিেস ফ াভাস ধাঅণস

কচঅ াসিচস াসআব্দেন,সনানাসপ্রসঙ্গসিচজব্দিব্দে।সআমীজাব্দশঅসিন্ধ স চির কৃষ্ণসিস স(আচজপ অস

আশাজব্দিঅসস্বনামীজখ ািসউচকজ)সমীজহা  ওসআব্দেন।সিখনসচির িাি সসমীজব্দ সসমীজব্দ সনানাস
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সভা —এমীজনসচক,সকখনওসকখনওসকংব্দগ্রব্দসসশা ড়াই াওসইংব্দঅরীসভাষা সিক্তৃিাসকচঅব্দিন।স

িা হাঅসএইসিক্তৃিা চক্তঅসক্াসফকহসস্বামীজীরীঅসচনকসসউব্দল্লখসকচঅব্দজসস্বামীজীরীসিচজব্দিন,স

‘িাস ফি স ফি ।স আচ্ছা,স্ব্দনকস ফজাকস এখাব্দনসসমীজব্দিিস আব্দেন—এখাব্দনস শা চড়ব্দ স একস স

িক্তৃিাসকঅসফশচখ।সআচ্ছা—Soulস(আিা)সসম্বব্দন্ধসফিামীজাঅসযাসideaস(ধাঅণা),সিাইসখাচনকসাস

িজ।’স চির িাি স নানাস ওরঅস কচঅব্দিস জাচ ব্দজন—স্বামীজীরীস এিংস আঅস আঅস ্ব্দনব্দকওস

িা হাব্দকসখ িসপীড়াপীচড়সকচঅব্দিসজাচ ব্দজন।স্ন্তিিঃস১৫সচমীজচনসস্ ন ব্দঅাধ-উপব্দঅাব্দধঅসপঅওস

যখনস ফকহস িা হাঅস সব্দঙ্কািস ভাচঙব্দিস কৃিকাযেস হইব্দজনস না,স িখনস ্ ি াস হাঅস মীজাচন াস

িা হাব্দশঅসশৃচষ্টসচির িাি সহইব্দিসআমীজাঅসউপঅসপচড়জ।সআচমীজসমীজব্দঠসফযা সচশিাঅসপূব্দিেসকখনওস

কখনওসধমীজেসম্বব্দন্ধসিাঙজাভাষা সিক্তৃিাসকচঅিামীজ,সআঅসআমীজাব্দশঅসএকসচর্ব্দিচসংসক্লািসচেজ,স

িাহাব্দিসইংব্দঅরীসিচজিাঅস্ ভ াসসকচঅিামীজ।সআমীজাঅসসম্বব্দন্ধসএই-সকজসচিষ সফকহসউব্দল্লখস

কঅাব্দিইস এিাঅস আমীজাঅস উপঅস ফিাসস পচড়জ,স আঅস পূব্দিেইস িচজ াচে,স আচমীজস ্ব্দনকসাস

ফিপব্দঅা া।সআমীজাব্দকসআঅস ফি ীসিচজব্দিসহইজসনা।সআচমীজস এব্দকিাব্দঅসশা ড়াই াসপচড়জামীজস

এিংসিৃহশাঅণ কসউপচনষব্দশঅসযাজ্ঞিল্ক্ -নমীজব্দত্র ী-সংিাশান্ত েিসআিিব্দত্ত্বঅসচিষ সহইব্দিস

আঅম্ভসকচঅ াস‘আিা’সসম্বব্দন্ধসপ্রা সআধ ণ্টাসধচঅ াসযাসমীজ ব্দখসআচসজসিচজ াসফ জামীজ।সভাষাস

িাসি াকঅব্দণঅসভ জসহইব্দিব্দেসিাসভাব্দিঅস্ সামীজ্জনস সহইব্দিব্দে,সএ-সকজসফখ াজইসকচঅজামীজস

না।সশ াঅসসা অসস্বামীজীরীসআমীজাঅসএইসহঠকাচঅিা সচকে মীজাত্রসচিঅক্তসনাসহই াসআমীজা সখ িস

উৎসাহসচশব্দিসজাচ ব্দজন।সআমীজাঅসপব্দঅসস্বামীজীরীঅসচনকসসসন্ন াসাশ্রব্দমীজসশীচক্ষিসপ্রকা ানন্দস

স্বামীজীসপ্রা স১০সচমীজচনসকাজসধচঅ াসআিিত্ত্ব-সম্বব্দন্ধসিচজব্দজন।সচিচনসস্বামীজীরীঅসিক্তৃিাঅস

প্রাঅব্দম্ভঅস্ ন কঅণসকচঅ াসফি স ম্ভীঅসস্বব্দঅসচনরসিক্তি সিচজব্দিসজা ব্দজন।সস্বামীজীরীসিা হাঅস

িক্তৃিাঅওসখ িসপ্র ংসাসকচঅব্দজন। 

  

আহা!সস্বামীজীরীসিাস্তচিকইসকাহাঅওস ফশাষস ফশচখব্দিনসনা।সযাহাঅস ফযস ক সসামীজান সগুণসিাস

 চক্তস ফশচখব্দিন,স িাহাব্দিইস উৎসাহস চশ াস যাহাব্দিস িাহাঅস চভিব্দঅঅস ্ি ক্তস  চক্তগুচজস

প্রকাচ িসহ ,সিাহাঅইসফিষ্টাসকচঅব্দিন।স…সফকা্া সপাইিসএমীজনসি চক্ত,সচযচনসচ ষ ি েব্দকস

চজচখব্দিসপাব্দঅন,স‘ I want each one of my children to be a hundred times greater than 

I could ever be. Everyone of you must be a giant—must, that is my word!’—আচমীজস
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িাইস ফিামীজাব্দশঅস প্রব্দি ব্দক,স আচমীজস যাহাস হইব্দিস পাচঅিামীজ,স িশব্দপক্ষাস  িগুব্দণস িড়স হও।স

ফিামীজাব্দশঅসপ্রব্দি কব্দকইস ূঅিীঅসহইব্দিসহইব্দি—হইব্দিইসহইব্দি,সনচহব্দজসিচজব্দিসনা। 

  

ফসইসসমীজব্দ সস্বামীজীরীঅসইংজব্দিসপ্রশত্তসজ্ঞানব্দযা -সম্বন্ধী সিক্তৃিাসমীজূহসজিনসহইব্দিসই.চসস

ষ্টাচর্েসসাব্দহিসকিৃেকসক্ষ িসক্ষ িসপ চস্তকাকাব্দঅসমীজ চিিসহইব্দিব্দে—মীজব্দঠওসউহাঅসদু-একসকচপস

ফপ্রচঅিসহইব্দিব্দে।সস্বামীজীরীসশাচরেচজঙসহইব্দিস িখনওস ফেব্দঅনসনাই—আমীজঅাসপঅমীজস আগ্রহস

সহকাব্দঅসফসইসউেীপনাপূণেস্নদ্ব্িিব্দত্ত্বঅস্পূিেসি াখ াস্বরূপসিক্তৃিাগুচজসপাঠসকচঅব্দিচে।স

িৃদ্ধস স্বামীজীস ্নদ্ব্িানন্দস ভাজস ইংব্দঅরীস রাব্দননস না,স চকন্তুস িা হাঅস চিব্দ ষস আগ্রহস ‘নব্দঅন’স

ফিশান্তসম্বব্দন্ধসচিজাব্দিসচকসিচজ াসফজাকব্দকসমীজ গ্ধসকচঅ াব্দে,সিাহাসশুব্দনন।সিা হাঅস্ন ব্দঅাব্দধস

আমীজঅাসিা হাব্দকসফসইসপ চস্তকাগুচজসপচড় াসিাহাঅস্ন িাশসকচঅ াসশুনাই।সএকচশনসস্বামীজীস

ফপ্রমীজানন্দসনূিনসসন্ন াচস-ব্রহ্মিাচঅ ণব্দকসিচজব্দজন,স‘ফিামীজঅাসস্বামীজীরীঅসএইসিক্তৃিাগুচজঅস

িাঙজাস্ন িাশসকঅসনা।’সিখনসআমীজঅাস্ব্দনব্দকসচনরসচনরসইচ্ছামীজিসউক্তসpamphlet-গুচজঅস

মীজব্দধ স যাহাঅসযাহাসইচ্ছাস ফসইখাচনসপেন্দসকচঅ াস্ন িাশস আঅম্ভস কচঅজামীজ।সইব্দিামীজব্দধ স

স্বামীজীরীসআচস াসপচড় াব্দেন।সএকচশনসস্বামীজীসফপ্রমীজানন্দসস্বামীজীরীব্দকসিচজব্দজন,স‘এইসফেব্দজঅাস

ফিামীজাঅসিক্তৃিাগুচজঅস্ন িাশসআঅম্ভসকব্দঅব্দে।’সপব্দঅসআমীজাচশ ব্দকসজক্ষ সকচঅ াসিচজব্দজন,স

‘ফিামীজঅাস ফকস চকস্ন িাশসকব্দঅে,সস্বামীজীরীব্দকসশুনাওস ফশচখ।’স িখনসসকব্দজইস চনরস চনরস

্ন িাশসআচন াসচকে সচকে সস্বামীজীরীব্দকসশুনাইজ।সস্বামীজীরীওস্ ন িাশসসম্বব্দন্ধসদু-একচসসমীজন্তি স

প্রকা সকচঅব্দজন—এইস ব্দেঅসএইরূপস্ন িাশসহইব্দজসভাজসহ ,সএইরূপসদুই-একচসসক্াওস

িচজব্দজন।সএকচশনসস্বামীজীরীঅসকাব্দেসফকিজসআচমীজইসঅচহ াচে,সচিচনসহঠাৎসআমীজা সিচজব্দজন,স

‘অারব্দযা সাসিরেমীজাসকর্সনা।’সআমীজাঅসন া স্ন পয ক্তসি চক্তব্দকসএইরূপসআব্দশ সস্বামীজীরীস

ফকনসকচঅব্দজন?সিহুচশনসপূিেসহইব্দিইসআচমীজসঅারব্দযাব্দ অস্ভ াসসকচঅিাঅসফিষ্টাসকচঅিামীজ,স

ঐসফযাব্দ অসউপঅসচকে চশনসএিস্ ন অা সহই াচেজসফয,সভচক্তসজ্ঞানসিাসকমীজেব্দযা ব্দকসএকরূপস

্িজ্ঞাঅস িব্দক্ষইস ফশচখিামীজ।সমীজব্দনসভাচিিামীজ,সমীজব্দঠঅসসাধ অাস ফযা -যা স চকে সরাব্দননসনা,স

ফসইরন ইসিা হাঅাসফযা সাধব্দনসউৎসাহসফশনসনা।সস্বামীজীরীঅস‘অারব্দযা ’সগ্রন্থসপচড় াসধাঅণাস

হ সফয,সস্বামীজীরীসশুধ সফযসঅারব্দযাব্দ সচিব্দ ষসপস সিাহাসনব্দহন,সউক্তসফযা সসম্বব্দন্ধসআমীজাঅস

ফয-সকজস ধাঅণাস চেজ,স ফস-সকজস ফিাস চিচনসউত্তমীজরূব্দপইস ি িাই াব্দেন,সিদ্ব্ িীিসভচক্তস
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জ্ঞানস প্রভৃচিস ্ন ান স ফযাব্দ অস সচহিস অারব্দযাব্দ অস সম্বন্ধওস ্চিস স ন্দঅভাব্দিস চিিৃিস

কচঅ াব্দেন।স স্বামীজীরীঅস প্রচিস আমীজাঅস চিব্দ ষস শ্রদ্ধাঅস ইহাস ্ন িমীজস কাঅণস হই াচেজ।স

অারব্দযাব্দ অস ্ন িাশস কচঅব্দজস উক্তস গ্রব্দন্থঅস উত্তমীজস িিোস হইব্দিস এিংস িাহাব্দিস আমীজাঅইস

আধ াচিকস উন্নচিঅস সহা িাস হইব্দি,স িদুব্দেব্দ  ইস চকস চিচনস আমীজাব্দকস এইস কাব্দযেস প্রিৃত্তস

কচঅব্দজন?স্্িাসিঙ্গব্দশব্দ সয্া ে্সঅারব্দযাব্দ অসিিোঅস্ভািসফশচখ াসসিেসাধাঅব্দণঅসচভিঅস

উক্তসফযাব্দ অসয্া ে্সমীজমীজেসপ্রিাঅসকচঅিাঅসরন ইসিা হাঅস চিব্দ ষসআগ্রহসহই াচেজ?স চিচনস

প্রমীজশাশাসসচমীজত্রব্দকসচজচখিসএকখাচনসপব্দত্রসিচজ াব্দেন,স‘িাঙজাসফশব্দ সঅারব্দযাব্দ অসিিোঅস

একান্তস্ভাি—যাহাসআব্দে,সিাহাসশমীজসানাসইি াচশসবিসআঅসচকে সন ।’  

  

যাহাসহউক,সস্বামীজীরীঅসআব্দশব্দ সচনব্দরঅস্ন পয ক্তিাসপ্রভৃচিঅসক্াসমীজব্দনসনাসভাচি াসউহাঅস

্ন িাব্দশসিখনইসপ্রিৃচত্তসহই াচেজামীজ। 

  

একচশনস্ পঅাব্দেসএক অসফজাকসিচস াসআব্দে,সস্বামীজীরীঅসফখ াজসহইজ,স ীিাসপাঠসকচঅব্দিস

হইব্দি।স্ মীজচনস ীিাসআনাসহইজ।সসকব্দজইসউশগ্রীিসহই াসস্বামীজীরীস ীিাসসম্বব্দন্ধসচকসিব্দজন,স

শুচনব্দিস জাচ ব্দজন।স ীিাসসম্বব্দন্ধস ফসচশনস চিচনসযাহাসিচজ াচেব্দজন,সিাহাসদুই-িাচঅস চশনস

পব্দঅইসস্বামীজীসফপ্রমীজানব্দন্দঅসআব্দশব্দ সমঅণসকচঅ াসয্াসাধ সচজচপিদ্ধসকচঅ াচেজামীজ।সিাহাস

‘ ীিািত্ত্ব’স নাব্দমীজস প্র্ব্দমীজস ‘উব্দদ্ব্াধব্দন’অস চদ্ব্িী স িব্দষেস প্রকাচ িস হ স এিংস পব্দঅস ‘ভাঅব্দিস

চিব্দিকানব্দন্দ’অস্ঙ্গীভূিসকঅাসহ ।৭ 

  

যখনস স্বামীজীরীস আব্দজািনাস আঅম্ভস কচঅব্দজন,স িখনস চিচনস একরনস কব্দঠাঅস সমীজাব্দজািক—

কৃষ্ণার েন,সি াস,সক রুব্দক্ষত্রয দ্ধসপ্রভৃচিঅসঐচিহাচসকিাসসম্বব্দন্ধসসব্দন্দব্দহঅসকাঅণ-পঅিঅাস

যখন সিন্নিন্নরূব্দপসচিিৃিসকচঅব্দিসজাচ ব্দজন,সিখনসসমীজব্দ সসমীজব্দ সফিাধসহইব্দিসজাচ জ,সএস

ি চক্তঅসচনকসস্চিসকব্দঠাঅসসমীজাব্দজািকওসহাঅসমীজাচন াসযা ।সঐচিহাচসকসিব্দত্ত্বঅসএইরূপস

িীব্রস চিব্দেষণসকচঅব্দজনসিব্দস,স চকন্তুসঐস চিষব্দ সস্বামীজীরীস চনরসমীজিামীজিস চিব্দ ষভাব্দিস চকে স

প্রকা সনাসকচঅ াইসপব্দঅসি িাইব্দজন,সধব্দমীজেঅসসব্দঙ্গসএইসঐচিহাচসকস ব্দিষণাঅসফকানসসিকেস

নাই।সঐচিহাচসকস ব্দিষণা স াস্ত্রচিিৃচিসি চক্ত ণসকাল্পচনকসপ্রচিপন্নসহইব্দজওসসনািনস

ধব্দমীজেঅস্ ব্দঙ্গসিাহাব্দিসএকসাসআ িড়ওসজাব্দ সনা।সআচ্ছা,সযচশসধমীজেসাধব্দনঅসসব্দঙ্গসঐচিহাচসকস
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 ব্দিষণাঅসফকানসসিকেসনাসঅচহজ,সিব্দিসঐচিহাচসকস ব্দিষণাঅসচকসফকানসমীজূজ সনাই?—এইস

প্রব্দশ্নঅস সমীজাধাব্দনস স্বামীজীরীস ি িাইব্দজন,স চনভেীকভাব্দিস এইসকজস ঐচিহাচসকস

সি ান সন্ধাব্দনঅওসএকসাস চিব্দ ষসপ্রব্দ ারনী িাস আব্দে।স উব্দে  সমীজহান্সহইব্দজওস িিন স

চমীজ্ াস ইচিহাসস অিনাস কচঅিাঅস চকে মীজাত্রস প্রব্দ ারনস নাই।স িঅংস যচশস ফজাব্দকস সিেচিষব্দ স

সি ব্দকসসিূণেরূব্দপস আশ্র সকচঅিাঅস প্রাণপণস ফিষ্টাসকব্দঅ,স িব্দিস ফসসএকচশনসসি স্বরূপস

ভ িাব্দনঅওসসাক্ষাৎকাঅসজাভসকচঅব্দিসপাব্দঅ।সিাঅপঅস ীিাঅসমীজূজিত্ত্বস্বরূপসসিেমীজিসমীজন্ব স

ওস চনষ্কামীজস কব্দমীজেঅস ি াখ াস সংব্দক্ষব্দপস কচঅ াস ফোকস পচড়ব্দিস আঅম্ভস কচঅব্দজন।স চদ্ব্িী স

্ধ াব্দ অস‘বক্লি ংসমীজামস মীজিঃসপা ে্’স ইি াচশস্র েব্দনঅসপ্রচিসশ্রীকৃব্দষ্ণঅসয দ্ধা ে্সউব্দত্তরনা-

িাক সপচড় াসচিচনসস্ব ংসসিেসাধাঅণব্দকসফযভাব্দিসউপব্দশ সফশন,সিাহাসিা হাঅসমীজব্দনসপচড়জ—

‘বনিত্ত্বয  পপশ ব্দি’,সএসফিাসফিামীজাঅসসাব্দরসনা—ি চমীজসসিে চক্তমীজান্,সি চমীজসব্রহ্ম,সফিামীজাব্দিস

ফযসনানারূপসভািচিকৃচিসফশচখব্দিচে—িাহাসফিাসফিামীজাঅসসাব্দরসনা।সপ্রব্দেব্দসঅসমীজিসওরচস্বনীস

ভাষা সএইসিত্ত্বসিচজব্দিসিচজব্দিসিা হাঅসচভিঅসহইব্দিসফযনসফিরসিাচহঅসহইব্দিসজাচ জ।স

স্বামীজীরীসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স‘যখনস্ পঅব্দকসব্রহ্মশৃচষ্টব্দিসফশখব্দিসহব্দি—িখনসমীজহাপাপীব্দকওস

 ৃণাসকঅব্দজসিজব্দিসনা।সমীজহাপাপীব্দকস ৃণাসকব্দঅাসনা’—এইসক্াসিচজব্দিসিচজব্দিসস্বামীজীরীঅস

মীজ ব্দখঅস ফযসভািান্তঅসহইজ,স ফসইসেচিস আমীজাঅসহৃশব্দ স এখনওসমীজ চিিসহই াস আব্দে—ফযনস

িা হাঅস মীজ খস হইব্দিস ফপ্রমীজস  িধাব্দঅস প্রিাচহিস হইব্দিস জাচ জ।স মীজ খখানাস ফযনস ভাজিাসা স

র্ মীজ সকচঅব্দিব্দে—িাহাব্দিসকব্দঠাঅিাঅসফজ মীজাত্রসনাই। 

  

এইসএকচসসফোব্দকঅসমীজব্দধ ইসস্বামীজীরীসসমীজগ্রস ীিাঅসসাঅসচনচহিসফশখাই াসফ ব্দষসএইসিচজ াস

উপসংহাঅসকচঅব্দজন,স‘এইসএকচসমীজাত্রসফোকসপড়ব্দজইসসমীজগ্রস ীিাপাব্দঠঅ েজসহ ।’  

  

একচশনস ব্রহ্মসূত্রস আচনব্দিস িচজব্দজন।স িচজব্দজন,স ‘ব্রহ্মসূব্দত্রঅস ভাষ স নাস পব্দড়স এখনস

স্বাধীনভাব্দিসসকব্দজসসূত্রগুচজঅস্ ে্স ি িিাঅস ফিষ্টাসকঅ।’সপ্র্মীজস্ধ াব্দ অস প্র্মীজসপাব্দশঅস

সূত্রগুচজস পড়াস হইব্দিস জাচ জ।স স্বামীজীরীস য্ায্ভাব্দিস সংস্কৃিস উচ্চাঅণস চ ক্ষাস চশব্দিস

জাচ ব্দজন;সিচজব্দজন,স‘সংস্কৃিসভাষাসআমীজঅাসচঠকসচঠকসউচ্চাঅণসকচঅসনা,স্ ্িসএঅসউচ্চাঅণস

এিসসহরসফয,সএকস সফিষ্টাসকঅব্দজসসকব্দজইসশুদ্ধসসংস্কৃিসউচ্চাঅণসকঅব্দিসপাব্দঅ।সফকিজস
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আমীজঅাসফেব্দজব্দিজাসফ্ব্দকস্ন রূপসউচ্চাঅব্দণস্ভ স্তসহব্দ চে—িাইসঐ-অকমীজসউচ্চাঅণসএখনস

আমীজাব্দশঅসএিস চিসশৃ সওসকচঠনস ফিাধসহ ।স আমীজঅাস ‘আিা’স েব্দকস ‘আিস্মীজা’সএইরূপস

উচ্চাঅণসনাসকব্দঅস‘আত্তা ’সএইভাব্দিসউচ্চাঅণসকচঅসফকন?সমীজহচষেসপি্জনচজসিা হাঅসমীজহাভাব্দষ স

িব্দজব্দেন,স ্প ে-উচ্চাঅণকাঅীঅাস ফেচ্ছ।স আমীজঅাস সকব্দজইস ফিাস পি্জনচজঅস মীজব্দিস ফেচ্ছস

হব্দ চে।সিখনসনূিনসব্রহ্মিাচঅ-সন্ন াচস ণসএকসএকসকচঅ াসয্াসাধ স চঠকসচঠকসউচ্চাঅণস

কচঅ াসব্রহ্মসূব্দত্রঅসসূত্রগুচজসপচড়ব্দিসজাচ ব্দজন।সপব্দঅসস্বামীজীরীসযাহাব্দিসসূব্দত্রঅসপ্রব্দি কস েচসস

ধচঅ াস উহাঅস ্ক্ষঅা ে্স কচঅব্দিস পাঅাস যা ,স িাহাঅস উপা স ফশখাই াস চশব্দিস জাচ ব্দজন।স

িচজব্দজন,স ‘সূত্রগুচজস ফযস ফকিজস ্নদ্ব্িমীজব্দিঅইস ফপাষক,স এ-ক্াস ফকস িজব্দজ?স  ঙ্কঅস

্নদ্ব্িিাশীসচেব্দজন—চিচনসসূত্রগুচজব্দকসফকিজস্নদ্ব্িমীজব্দিইসি াখ াঅসফিষ্টাসকব্দঅব্দেন,সচকন্তুস

ফিাঅাসসূব্দত্রঅস্ক্ষঅা ে্সকঅিাঅসফিষ্টাসকঅচি—ি াব্দসঅসয্া ে্স্চভপ্রা সচক,সফিািিাঅসফিষ্টাস

কঅচি—উশাহঅণস্বরূপস ফশখ্—‘্চমন্নস স িস িশস্ব্দযা ংস  াচস্ত’৮—এইস সূব্দত্রঅস চঠকস চঠকস

ি াখ াসআমীজাঅসমীজব্দনসহ সফয,সএব্দিস্নদ্ব্িসওসচিচ ষ্টানদ্ব্িসউভ সিাশইসভ িান্সফিশি াসস

কিৃেকসসূচিিসহব্দ ব্দে।’  

  

স্বামীজীরীস একচশব্দকস ফযমীজনস  ম্ভীঅািাস চেব্দজন,স ফিমীজচনস ্পঅচশব্দকস স অচসকওস চেব্দজন।স

পচড়ব্দিসপচড়ব্দিস ‘কামীজাচ্চসনান মীজানাব্দপক্ষা’সসূত্রচসস আচসজ।স স্বামীজীরীসএইসসূত্রচসস পাই াইস

স্বামীজীসফপ্রমীজানব্দন্দঅসচনকসসইহাঅসচিকৃিস্ ে্সকচঅ াসহাচসব্দিসজাচ ব্দজন।সসূত্রচসঅসপ্রকৃিস্ ে্স

এই—যখনস উপচনষব্দশস র ৎকাঅব্দণঅস প্রসঙ্গস উঠাই াস ‘ফসাঽকামীজ ি’—চিচনস (ব্দসইস

র ৎকাঅণ)সকামীজনাসকচঅব্দজন,সএইরূপসক্াসআব্দে,সিখনস‘্ন মীজান মীজ ’স(্ব্দিিন)সপ্রধানস

িাসপ্রকৃচিব্দকসর ৎকাঅণরূব্দপসস্বীকাঅসকচঅিাঅসফকানসপ্রব্দ ারনসনাই।সযাহাঅাস াস্ত্রগ্রব্দন্থঅস

চনরসচনরস্দ্ভ িসরুচিস্ন যা ীসকশ ে্সকচঅ াসএমীজনসপচিত্রসসনািনসধমীজেব্দকসফ াঅস চিকৃিস

কচঅ াস ফেচজ াব্দে,স যাহাস ফকানস কাব্দজস গ্রন্থকাব্দঅঅস ্চভব্দপ্রিস চেজস না,স স্বামীজীরীস চকস

িাহাচশ ব্দকসউপহাসসকচঅব্দিচেব্দজন? 

  

যাহাসহউক,সপাঠসিচজব্দিসজাচ জ।সক্রব্দমীজস‘ াস্ত্রশৃষ্ট াসিূপব্দশব্দ াসিামীজব্দশিিৎ’৯সসূত্রসআচসজ।স

এইসসূব্দত্রঅসি াখ াসকচঅ াসস্বামীজীরীস ফপ্রমীজানন্দসস্বামীজীঅস চশব্দকস িাচহ াস িচজব্দিস জাচ ব্দজন,স
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‘ফশখ্,স ফিাঅসঠাক অওস ফযস চনব্দরব্দকসভ িান্সিজব্দিন,স ফসসঐসভাব্দিস িজব্দিন।’সএইসক্াস

িচজ াইসচকন্তুসস্বামীজীরীস্ন সচশব্দকসমীজ খসচেঅাই াসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স‘চকন্তুসচিচনসআমীজাব্দকস

িা অসনাচভশ্বাব্দসঅসসমীজ সিব্দজচেব্দজনিঃসফযসঅামীজ,সফযসকৃষ্ণ,সফস-ইসইশানীংসঅামীজকৃষ্ণ,স ফিাঅস

ফিশাব্দন্তঅসচশক্সচশব্দ সন ।’সএইসিচজ াসআিাঅস্ন সসূত্রসপচড়ব্দিসিচজব্দজন। 

  

স্বামীজীরীঅস্পাঅসশ া,সচিচনসআমীজাচশ ব্দকসসব্দন্দহসি া সকচঅব্দিসিব্দজনসনাই,সেস্সকচঅ াস

কাহাঅওসক্াসচিশ্বাসসকচঅব্দিসিব্দজনসনাই।সচিচনসিচজ াব্দেন,স‘এইস্দ্ভ িসঅামীজকৃষ্ণসিচঅত্রস

ফিামীজাঅসক্ষ িসচিশ াি চদ্ধসচশব্দ সযিশূঅসসাধ সআব্দজািনাসকঅ,স্ ধ  নসকঅ—আচমীজসফিাসিা হাঅস

জক্ষাংব্দ অস একাং ওস এখনওস ি িব্দিসপাচঅচন—ওসযিস ি িিাঅস ফিষ্টাসকঅব্দি,স িিইসস খস

পাব্দি,সিিইসমীজরব্দি।’  

  

স্বামীজীরীস একচশনস আমীজাব্দশঅস সকজব্দকস ঠাক অ ব্দঅস জই াস চ  াস সাধনভরনস চ খাইব্দিস

জাচ ব্দজন।সিচজব্দজন,স‘প্র্মীজসসকব্দজসআসনসকব্দঅসিস্;সভাি—আমীজাঅসআসনসশৃঢ়সফহাক,সএইস

আসনস্িজস্সজস ফহাক,স এঅসসাহাব্দয ইস আচমীজসভিসমীজ িসউত্তীণেস হি।’সসকব্দজস িচস াস

কব্দ কস চমীজচনসসএইরূপস চিন্তাসকচঅব্দজসিাঅপঅসিচজব্দজন,স ‘ভাি—আমীজাঅস অীঅসনীব্দঅা সওস

স স্থ,সিব্দেঅসমীজিস শৃঢ়—এইসফশহ-সহাব্দ সআচমীজসসংসাব্দঅঅসপাব্দঅসযাি।’সএইরূপসচক ৎক্ষণস

চিন্তাঅসপঅসভাচিব্দিসিচজব্দজন,স‘এইরূপসভাব্সফয,সআমীজাঅসচনকসসহব্দিসউত্তঅসশচক্ষণসপূিেস

পচশ্চমীজস িি চশেব্দকস ফপ্রব্দমীজঅস প্রিাহস যাব্দচ্ছ—হৃশব্দ অস চভিঅস হব্দিস সমীজগ্রস র ব্দিঅস রন স

শুভকামীজনাসহব্দচ্ছ—সকব্দজঅসকজ াণসফহাক,সসকব্দজসস স্থসওসনীব্দঅা সফহাক।সএইরূপসভািনাঅস

পঅসচকে ক্ষণসপ্রাণা ামীজসকঅচি;স্ চধকসন ,সচিনচসসপ্রাণা ামীজসকঅব্দজইস হব্দি।সিাঅপঅসহৃশব্দ স

প্রব্দি ব্দকঅস চনরস চনরস ইষ্টমীজূচিেঅস চিন্তাস ওস মীজন্ত্ররপ—এইচসস আধ ণ্টাস আন্দারস কঅচি।’স

সকব্দজইসস্বামীজীরীঅসউপব্দশ মীজিসচিন্তাচশঅসফিষ্টাসকচঅব্দিসজাচ জ। 

  

এইভাব্দিস সমীজব্দিিস সাধনান ষ্ঠানস মীজব্দঠস শী েকাজস ধচঅ াস ্ন চষ্ঠিস হই াচেজস এিংস স্বামীজীস

ি অী ানন্দস স্বামীজীরীঅস আব্দশব্দ স নূিনস সন্ন াচস-ব্রহ্মিাচঅ ণব্দকস জই াস িহুকাজস যািৎস

‘এইিাঅসচিন্তাসকঅ,সিাঅপঅসএইরূপসকঅ’সিচজ াসচশ াসএিংসস্ব ংস্ ন ষ্ঠানসকচঅ াসস্বামীজীরী-

ফপ্রাক্তসসাধন-প্রণাজীস্ভ াসসকঅাই াচেব্দজন। 
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* * * 

  

একচশনসসকাজব্দিজা,স৯সা-১০সাঅসসমীজ সআচমীজসএকসাস ব্দঅসিচস াসচকসকচঅব্দিচে—হঠাৎস

ি জসীসমীজহাঅারস (স্বামীজীস চনমীজেজানন্দ)সআচস াসিচজব্দজন,স ‘স্বামীজীরীঅস চনকসসশীক্ষাস ফনব্দি?’স

আচমীজওসিচজজামীজ,স‘আজ্ঞাসহা ।’সইিিঃপূব্দিেসআচমীজসক জগুরুসিাস্পঅসকাহাঅওস চনকসস ফকানস

প্রকাঅসমীজন্ত্রগ্রহণসকচঅসনাই।সএক্ষব্দণসচনমীজেজানন্দসস্বামীজীঅসএইরূপস্যাচিিসআহ্বাব্দনসপ্রাব্দণসআঅস

চদ্ব্ধাসঅচহজসনা।স‘জইি’সিচজ াইসিা হাঅসসব্দঙ্গসঠাক অ ব্দঅঅসচশব্দকস্ গ্রসঅসহইজামীজ।সরাচনিামীজস

নাসফয,সফসচশনসশ্রীয িস অচ্চন্দ্রসিক্রিিেীসশীক্ষাসজইব্দিব্দেন—িখনওসশীক্ষাশানসফ ষসহ সনাইস

িচজ া,সফিাধসহ সঠাক অ ব্দঅঅসিাচহব্দঅসএকস স্ব্দপক্ষাওসকচঅব্দিসহই াচেজ।সিাঅপঅস অৎস

িাি সিাচহঅসহই াসআচসিামীজাত্রসি জসীসমীজহাঅারসআমীজাব্দকসজই াসচ  াসস্বামীজীরীব্দকসিচজব্দজন,স

‘এসশীক্ষাসফনব্দি।’সস্বামীজীরীসআমীজাব্দকসিচসব্দিসিচজব্দজন।সপ্র্ব্দমীজইসচরজ্ঞাসাসকচঅব্দজন,স‘ফিাঅস

সাকাঅস ভাজস জাব্দ ,স নাস চনঅাকাঅস ভাজস জাব্দ ?’স আচমীজস িচজজামীজ,স ‘কখনওস সাকাঅস ভাজস

জাব্দ ,       সকখনওসিাসচনঅাকাঅসভাজসজাব্দ ।’  

  

চিচনসইহাঅসউত্তব্দঅসিচজব্দজন,স‘িাসন ;সগুরুসি িব্দিসপাব্দঅন,সকাঅসচকসপ্;সহািসাসফশচখ।’স

এইসিচজ াসআমীজাঅসশচক্ষণসহস্তসচক ৎক্ষণসধচঅ াস্ল্পক্ষণসফযনসধ ানসকচঅব্দিসজাচ ব্দজন।স

িাঅপঅসহািসোচড় াসচশ াসিচজব্দজন,স‘ি ইসকখনওস সস্থাপনাসকব্দঅসপূরাসকব্দঅচেস?’সআচমীজস

িাড়ীসোচড়িাঅসচকে সপূব্দিেস সস্থাপনাসকচঅ াসফকান্সপূরাস্ব্দনকক্ষণসধচঅ াসকচঅ াচেজামীজ—

িাহাসিচজজামীজ।সচিচনসিখনসএকচসসফশিিাঅসমীজন্ত্রসিচজ াসচশ াসউহাসফি সকচঅ াসি িাই াস

চশব্দজনসএিংসিচজব্দজন,স‘এইসমীজব্দন্ত্রসফিাঅসস চিব্দধসহব্দি।সআঅস সস্থাপনাসকব্দঅসপূরাসকঅব্দজস

ফিাঅস স চিধাস হব্দি।’স িাঅপঅস আমীজাঅস সম্বব্দন্ধস একচসস ভচিষ দ্ব্াণীস কচঅ াস পব্দঅস সম্ম ব্দখস

কব্দ কচসসচজি সপচড় াচেজ—ফসইগুচজসজই াসআমীজা সগুরুশচক্ষণা-স্বরূপসচশব্দিসিচজব্দজন। 

  

আচমীজসফশচখজামীজ,সযচশসআমীজাব্দকসভ িচ্ছচক্তস্বরূপসফকানসফশিিাঅসউপাসনাসকচঅব্দিসহ ,সিব্দিস

স্বামীজীরীসফযসফশিিাঅসক্াসআমীজা সউপব্দশ সচশব্দজন,সিাহাইসআমীজাঅসসিূণেসপ্রকৃচিসঙ্গি।স
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শুচন াচেজামীজ,সয্া ে্সগুরুসচ ব্দষ অসপ্রকৃচিসি চি াসমীজন্ত্রসফশন,সস্বামীজীরীব্দিসআরসিাহাঅসপ্রি ক্ষস

প্রমীজাণসপাইজামীজ। 

  

শীক্ষাগ্রহব্দণঅস চকে সপব্দঅসস্বামীজীরীঅস আহাঅসহইজ।সস্বামীজীরীঅসভ ক্তািচ ষ্টস প্রসাশস আচমীজসওস

 অৎিাি সউভব্দ ইসধাঅণসকচঅজামীজ। 

  

মীজব্দঠসিখনসশ্রীয ক্তসনব্দঅন্দ্রনা্সফসন-সিাচশিস‘ইচি ানসচমীজঅঅ’;সনামীজকসইংব্দঅরীসবশচনকস

সংিাশপত্রসচিনামীজূব্দজ সপ্রশত্তসহইি,সচকন্তুসমীজব্দঠঅসসন্ন াসীব্দশঅসএরূপসসংস্থানসচেজসনাসফয,স

উহাঅসর্াকখঅিসাসফশন।সউক্তসপত্রসচপ নসদ্ব্াঅাসিঅাহন অসপযেন্তসচিচজসহইি।সিঅাহন ব্দঅস

‘ফশিাজব্দ ’অসপ্রচিষ্ঠািাস ফসিাব্রিীস শ্রী চ পশসিব্দন্দ াপাধ া -প্রচিচষ্ঠিসএকচসস চিধিাশ্রমীজস

চেজ।সি্া সএকখাচনসকচঅ াসঐসআশ্রব্দমীজঅসরন সউক্তসপত্রসআচসি।স ‘ইচি ানসচমীজঅব্দঅ’অস

চপ ব্দনঅসঐসপযেন্তস‘চিস’সিচজ াসমীজব্দঠঅসকা রখাচনওসঐখাব্দনসআচসিসএিংসি্াসহইব্দিস

উহাস প্রি হস মীজব্দঠস জই াস আচসব্দিস হইি।স উক্তস চিধিাশ্রব্দমীজঅস উপঅস স্বামীজীরীঅস যব্দ্ষ্টস

সহান ভূচিস চেজ।স িা হাঅইস ইচ্ছান সাব্দঅসিা হাঅস আব্দমীজচঅকা স্িস্থানকাব্দজসএইস আশ্রব্দমীজঅস

সাহাব্দয অসরন সস্বামীজীরীসএকচসসbenefitসিক্তিৃাস ফশনসএিংসউক্তসিক্তৃিাঅসচসচকসস ফিচি াস

যাহাসচকে সআ সহ ,সিাহাসএইসআশ্রব্দমীজইসপ্রশত্তসহ ।সযাহাসহউক,সিখনসমীজব্দঠঅসিারাঅসকঅা,স

ঠাক অ-ব্দসিাঅসআব্দ ারনসপ্রভৃচিসসমীজ শ সকাযেইসকানাইসমীজহাঅারসিাসস্বামীজীস চনভে ানন্দব্দকস

কচঅব্দিসহইি।সিজাসিাহুজ ,সএইস‘ইচি ানসচমীজঅঅ’সকা রসআনাঅসভাঅওসিা হাঅসউপব্দঅইস

চেজ।সিখনসআমীজঅাসমীজব্দঠস্ব্দনকগুচজসনিশীচক্ষিসসন্ন াসীসব্রহ্মিাঅীসর চস াচে,সচকন্তুসিখনওস

মীজব্দঠঅস প্রব্দ ারনী স সমীজ শ স কব্দমীজেঅস একসাস প্রণাজীপূিেকস চিভা স কচঅ াস সকব্দজঅস উপঅস

্ল্পাচধকসপচঅমীজাব্দণসকাব্দরঅসভাঅসফশও াসহ সনাই।সস িঅাংসচনভে ানন্দসস্বামীজীব্দকসযব্দ্ষ্টস

কাযেসকচঅব্দিসহইব্দিব্দে।সিা হাঅওসিাইসমীজব্দনসহই াব্দেসফয,সিা হাঅসকিেি সকাযেগুচজঅসচভিঅস

চকে সচকে সযচশসনূিনসসাধ ব্দশঅসউপঅসচশব্দিসপাব্দঅন,সিব্দিসিা হাঅসকিকসাস্িকা সহইব্দিস

পাব্দঅ।সএইসউব্দেব্দ  সচিচনসআমীজাব্দকসিচজব্দজন,স‘ফযখাব্দনসইচি ানসচমীজঅঅসআব্দস,সফিামীজাব্দকস

ফসসস্থানসফশচখ াসআনি—ি চমীজসফঅারসচ ব্দ সকা রখাচনসএন।’সআচমীজওসইহাস্ চিসসহরসকারস

রাচন াসএিংসউহাব্দিসএকরব্দনঅসকাযেভাব্দঅঅসচকচঞ্চৎসজা িসহইব্দিসভাচি াসসহব্দরইসস্বীকৃিস

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হইজামীজ।সএকচশনসচদ্ব্প্রহব্দঅঅসপ্রসাশ-ধাঅণাব্দন্তসচক ৎক্ষণসচিশ্রাব্দমীজঅসপঅসচনভে ানন্দসআমীজাব্দকস

িচজব্দজন,স‘িজ,সফসইসচিধিাশ্রমীজচসসফিামীজা সফশচখব্দ সচশই।’সআচমীজওসিা হাঅসসচহিসযাইব্দিস

উশ িসহই াচে,সইব্দিামীজব্দধ সস্বামীজীরীসফশচখব্দিসপাই াসিচজব্দজন,স‘ফিশান্তপাঠসকঅাসযাক—

আ ।’স আচমীজস ্মীজ কস কাব্দযেস যাইব্দিচে—িজা স আঅস চকে স িচজব্দজনস না।স আচমীজস কানাইস

মীজহাঅাব্দরঅস সচহিস িাচহঅস হই াস ফসইস্থানস চিচন াস আচসজামীজ।স চেচঅ াস আচস াস মীজব্দঠস

আমীজাব্দশঅসরননকসব্রহ্মিাঅীসিন্ধ অসচনকসসশুচনজামীজ,সআচমীজসিচজ াসযাইিাঅসচকে সপব্দঅসস্বামীজীরীস

্পব্দঅঅসচনকসসিচজব্দিচেব্দজন,স‘ফো ড়াসাসফ জসফকা্া ?সস্ত্রীব্দজাকসফশখব্দিসফ জসনাচক?’সএস

ক্াসশুচন াইসআচমীজসকানাইসমীজহাঅারব্দকসিচজজামীজ,স ‘ভাই,সচিব্দনসএজ মীজসিব্দস,সচকন্তুসকা রস

আনব্দিসফসখাব্দনসআমীজাঅসআঅসযাও াসহব্দিসনা।’  

  

চ ষ  ব্দণঅ—চিব্দ ষিিঃস নূিনস নূিনস ব্রহ্মিাচঅ ব্দণঅস যাহাব্দিস িচঅত্রঅক্ষাস হ ,স িচদ্ব্ষব্দ স

স্বামীজীরীস এিস সািধানস চেব্দজন।স চিব্দ ষস প্রব্দ ারনস ি িীিস মীজব্দঠঅস ফকানস সাধ -ব্রহ্মিাঅীস

কচজকািা স িাসসকব্দঅসিাস অািসকাসা —ইহাস িা হাঅস আব্দশৌস্চভব্দপ্রিস চেজসনা,স চিব্দ ষস

ফযখাব্দনসস্ত্রীব্দজাকব্দশঅসসংস্পব্দ েসআচসব্দিসহ ।সইহাঅস িস িসউশাহঅণসফশচখ াচে। 

  

ফযচশনসমীজঠসহইব্দিসঅওনাসহই াসআজব্দমীজাড়াসযাত্রাঅসরন সকচজকািাসযাইব্দিন,সফসচশনসচস চড়অস

পাব্দ সিাঅান্দা সশা ড়াই াস্চি  সআগ্রব্দহঅসসচহিসনূিনসব্রহ্মিাচঅ ণব্দকসসব্দম্বাধনসকচঅ াস

ব্রহ্মিযেসসম্বব্দন্ধসফযসক্াগুচজসিচজ াচেব্দজন,সিাহাসআমীজাঅসকাব্দনসএখনওসিাচরব্দিব্দেিঃ 

  

ফশখ্স িািা,স ব্রহ্মিযেস ি িীিস চকে স হব্দিস না।স ধমীজেরীিনস জাভস কঅব্দিস হব্দজস ব্রহ্মিযেইস িাঅস

একমীজাত্রস সহা ।স ফিাঅাস স্ত্রীব্দজাব্দকঅস সংস্পব্দ েস একশমীজস আসচিস না।স আচমীজস ফিাব্দশঅস

স্ত্রীব্দজাকব্দশঅসফ ন্নাসকঅব্দিসিজচেসনা,সিাঅাসসাক্ষাৎসভ িিীস্বরূপা,সচকন্তুসচনব্দরব্দশঅসিা িািাঅস

রব্দন স িাব্দশঅস কােস ফ্ব্দকস ফিাব্দশঅস িোিস ্াকব্দিস িজচে।স ফিাঅাস ফযস আমীজাঅস

ফজকিাব্দঅ     সফ চেস—‘সংসাব্দঅসফ্ব্দকওসধমীজেসহ ’ স ্ব্দনকসরা  া সিব্দজচে,সিাব্দিসমীজব্দনস

কচঅসচনসফয,সআমীজাঅসমীজব্দিসব্রহ্মিযেসিাসসন্ন াসসধমীজেরীিব্দনঅসরন স্ ি াি  কসন ।সচকসকঅি,স

ফস-সিসফজকিাব্দঅঅসফশ্রািৃমীজিজীসসিসসংসাঅী,সসিস ৃহী—িাব্দশঅসকাব্দেসযচশসপূণেসব্রহ্মিব্দযেঅস

ক্াসএব্দকিাব্দঅসিচজ,সিব্দিসিাঅসপঅচশনসফ্ব্দকসআঅসফকউসআমীজাঅসফজকিাব্দঅসআসিসনা।স
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িাব্দশঅসমীজব্দিসকিকসাসসা সচশব্দ সযাব্দিসিাব্দশঅসক্রমীজ িঃসপূণেসব্রহ্মিব্দযেঅসচশব্দকসফিা কসহ ,স

ফসইরন ইসঐসভাব্দিসফজকিাঅসচশব্দ চে।সচকন্তুসআমীজাঅসফভিব্দঅঅসক্াসফিাব্দশঅসিজচে—ব্রহ্মিযেস

োড়াসএিস ক ওসধমীজেজাভসহব্দিসনা।সকা মীজব্দনািাব্দক সফিাঅাসএইসব্রহ্মিযেব্রিসপাজনসকঅচি। 

  

* * * 

  

একচশনসচিজািসহইব্দিসচকসএকখানাসচিচঠসআচস াব্দে,সফসইসচিচঠখাচনসপচড় াসফসইসপ্রসব্দঙ্গস

ধমীজেপ্রিাঅব্দকঅসচকসচকসগুণস্াচকব্দজসফসসকৃিকাযেসহইব্দিসপাব্দঅ,সিচজব্দিসজাচ ব্দজন।সচনব্দরঅস

 অীব্দঅঅসচভন্নসচভন্নস্ং সউব্দে  সকচঅ াসিচজব্দিসজাচ ব্দজনিঃসধমীজেপ্রিাঅব্দকঅসএইসএইসগুচজস

ফখাজাস্াকাসআি  ক,সএিংসএইসএইসগুচজসিন্ধস্াকাসপ্রব্দ ারন।সিাহাঅসমীজা্া,সহৃশ সওস

মীজ খসফখাজাস্াকাসআি  ক,সিাহাঅসপ্রিজসফমীজধািীসহৃশ িান্সওসিাগ্মীসহও াসউচিি,সআঅস

িাহাঅস্ ব্দধাব্দশব্দ অসকাযেসফযনসিন্ধস্ াব্দক—ফযনসফসসপূণেসব্রহ্মিযেিান্সহ ।সরননকসপ্রিাঅকব্দকস

জক্ষ সকচঅ াসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,সিাহাঅস্ন ান সসমীজ শ সগুণসআব্দে,সফকিজসএকস সহৃশব্দ অস

্ভাি—যাহাসহউক,সক্রব্দমীজসহৃশ ওসখ চজ াসযাইব্দি। 

  

ফসইসপব্দত্রসচমীজসসফনািল্১০সচিজািসহইব্দিস ীঘ্রসভাঅব্দিসঅওনাসহইব্দিন,সএইসসংিাশসচেজ।স

চমীজসস ফনািব্দজঅসপ্র ংসা সস্বামীজীরীস িমীজ খসহইব্দজন,স িচজব্দজন,স ‘চিব্দজব্দিঅস ফভিঅস এমীজনস

পূিিচঅিা,সমীজহান ভিাসনাঅীসখ িসকমীজ।সআচমীজসযচশসকাজসমীজব্দঅসযাই,সএসআমীজাঅসকারসিরা স

অাখব্দি।’ স স্বামীজীরীঅসভচিষ দ্ব্াণীসসেজসহই াচেজ। 

  

* * 

  

ফিশাব্দন্তঅস শ্রীভাব্দষ অস ইংব্দঅরীস ্ন িাশক,স স্বামীজীরীঅস পৃষ্ঠব্দপাষকিা স প্রচিচষ্ঠিস মীজান্দ্রারস

হইব্দিসপ্রকাচ িস‘ব্রহ্মিাচশন্’সপব্দত্রঅসপ্রধানসফজখক,সমীজান্দ্রাব্দরঅসচিখ ািস্ধ াপকসশ্রীয ক্তস

অঙ্গািাযেসিী ে্ভ্রমীজব্দণাপজব্দক্ষস ীঘ্রসকচজকািা সআচসব্দিন,সস্বামীজীরীঅসচনকসসপত্রসআচস াব্দে।স

স্বামীজীরীসমীজধ াব্দেসআমীজাব্দকসিচজব্দজন,স‘চিচঠঅসকা রসকজমীজসএব্দনসফজখ্সচশচক;সআঅসএকস স

খািাঅসরজসচনব্দ সআ ।’সআচমীজসএকসগ্লাসসরজসস্বামীজীরীব্দকসচশ াসভব্দ সভব্দ সআব্দস্তসআব্দস্তস

িচজজামীজ,স ‘আমীজাঅসহাব্দিঅস ফজখাস িিসভাজসন ।’স আচমীজসমীজব্দনসকচঅ াচেজামীজ,স চিজািস িাস
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আব্দমীজচঅকা স ফকানস চিচঠস চজচখব্দিসহইব্দি।সস্বামীজীরীস্ভ স চশ াসিচজব্দজন,স ‘ফজখ্,স foreign 

letter (চিজািীস চিচঠ)স ন ।’স িখনস আচমীজস কা রস কজমীজস জই াস চিচঠস চজচখব্দিস িচসজামীজ।স

স্বামীজীরীস ইংব্দঅরীব্দিস িচজ াস যাইব্দিস জাচ ব্দজন,স আচমীজস চজচখব্দিস জাচ জামীজ।স ্ধ াপকস

অঙ্গািাযেব্দকসএকখাচনসফজখাইব্দজন;সআঅসএকখাচনসপত্রওসফজখাই াচেব্দজনসকাহাব্দক—চঠকস

মীজব্দনসনাই।সমীজব্দনসআব্দেসঅঙ্গািাযেব্দকস্ ন ান সক্াঅসচভিঅসএইসক্াসফজখাই াচেব্দজন—িাঙজাস

ফশব্দ সফিশাব্দন্তঅসফিমীজনসিিোসনাই,স্িএিসআপচনসযখনসকচজকািা সআচসব্দিব্দেন,সিখনস

‘ give a rub to the people of Calcutta’—কচজকািািাসীব্দকসএকস সউসকাই াসচশ াসযান।স

কচজকািা সযাহাব্দিস ফিশাব্দন্তঅসিিোস িাব্দড়,স কচজকািািাসীসযাহাব্দিস একস সসব্দিিনসহ ,স

িিন স স্বামীজীরীঅস কীস শৃচষ্টস চেজ!স চনব্দরঅস স্বাস্থ ভঙ্গস হও াব্দিস চিচকৎসক ব্দণঅস সচনিেন্ধস

্ন ব্দঅাব্দধস স্বামীজীরীস কচজকািা স দুইচসস মীজাত্রস িক্তৃিাস চশ াইস স্ব ংস িক্তৃিাশাব্দনস চিঅিস

হই াচেব্দজন;স চকন্তুস ি্াচপস যখনইস স চিধাস পাইব্দিনস িখনইস কচজকািািাসীঅস ধমীজেভািস

রা চঅিসকচঅিাঅস ফিষ্টাস কচঅব্দিন।সস্বামীজীরীঅস এইসপব্দত্রঅস েব্দজইসইহাঅস চকে কাজসপব্দঅস

কচজকািািাচস ণস ষ্টাঅ-অঙ্গমীজব্দঞ্চস উক্তস পচিিিব্দঅঅস ‘ The Priest and the Prophet’স

(প ব্দঅাচহিসওসঋচষ)সনামীজকসসাঅ ভেসিক্তৃিাসশুচনিাঅসফসৌভা  সজাভসকচঅ াচেজ। 

  

* * * 

  

একচসসি স্কসিাঙাজীসয িকসএইসসমীজ সমীজব্দঠসআচস াসি্া সসাধ রূব্দপসিাসসকচঅিাঅসপ্রস্তািস

কচঅ াচেজ।সস্বামীজীরীসওসমীজব্দঠঅস্ন ান সসাধ ি েসিাহাঅস িচঅত্রসপূিেস হইব্দিইস চিব্দ ষরূব্দপস

্ি িস চেব্দজন।স িাহাব্দকস আশ্রমীজ-রীিব্দনঅস ্ন পয ক্তস রাচন াস ফকহইস িাহাব্দকস মীজঠভ ক্তস

কচঅব্দিসসম্মিসচেব্দজনসনা।সিাহাঅসপ নিঃসপ নিঃসপ্রা ে্না সস্বামীজীরীসিাহাব্দকসিচজব্দজন,স ‘মীজব্দঠস

ফয-সকজসসাধ সআব্দেন,সিা ব্দশঅসসকব্দজঅসযচশসমীজিসহ ,সিব্দিসফিামীজা সঅাখব্দিসপাচঅ।’সএইস

ক্াস িচজ াস প অািনস সাধ ি েব্দকস র্াকাই াস চরজ্ঞাসাস কচঅব্দজন,স ‘এব্দকস মীজব্দঠস অাখব্দিস

ফিামীজাব্দশঅসকাঅসচকরূপসমীজি?’সিখনসসকব্দজইসএকিাব্দক সিাহাব্দকসঅাচখব্দিস্মীজিসপ্রকা স

কচঅব্দজসউক্তসয িকব্দকসআঅসমীজব্দঠসঅাখাসহইজসনা। 

  

* * * 
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একচশনস ্পঅাব্দেস স্বামীজীরীস মীজব্দঠঅস িাঅান্দা স আমীজাচশব্দ অস সকজব্দকস জই াস ফিশান্তস

পড়াইব্দিস িচস াব্দেন—সন্ধ াসহ সহ ।সস্বামীজীসঅামীজকৃষ্ণানন্দসইহাঅস চকে কাজস পূব্দিেসপ্রিাঅ-

কাব্দযেঅসরন সস্বামীজীরীসকিৃেকসমীজান্দ্রাব্দরসফপ্রচঅিসহও া সিা হাঅস্পঅসএকরনসগুরুভ্রািাস

িখনস মীজফঠসপূরাসআঅাচত্রকাচশসকাযেভাঅসজই াব্দেন।সআঅাচত্রকাচশসকাব্দযেসযাহাঅাসিা হাব্দকস

সাহায সকচঅি,সিাহাচশ ব্দকওসজই াসস্বামীজীরীসফিশান্তসপড়াইব্দিসিচস াচেব্দজন।সহঠাৎসউক্তস

গুরুভ্রািাসআচস াসনূিনসসন্ন াচস-ব্রহ্মিাচঅ ণব্দকসিচজব্দজন,স‘িজসফহসিজ,সআঅচিসকঅব্দিস

হব্দি,সিজ।’সিখনসএকচশব্দকসস্বামীজীরীঅসআব্দশব্দ সসকব্দজসফিশান্তপাব্দঠসচনয ক্ত,স্পঅসচশব্দকস

ই হাঅসআব্দশব্দ সঠাক ব্দঅঅসআঅাচত্রব্দকসফযা শানসকচঅব্দিসহইব্দি—নূিনসসাধ অাসএকস সফ াব্দজস

পচড় াসইিস্তিিঃসকচঅব্দিসজাচ জ।সিখনসস্বামীজীরীসিা হাঅসঐসগুরুভ্রািাব্দকসসব্দম্বাধনসকচঅ াস

উব্দত্তচরিসভাব্দিসিচজব্দিসজাচ ব্দজন,স‘এইসফযসফিশান্তসপড়াসহচচ্ছজ,সএসাসচকসঠাক ব্দঅঅসপূরাস

ন ?স ফকিজস একখানাস েচিঅস সামীজব্দনস সজব্দি-ব্দপাড়াস নাড়ব্দজস আঅস িা রস চপসব্দজইস মীজব্দনস

কঅচেসসি চিসভ িাব্দনঅসয্া ে্সআঅাধনাসহ ?সফিাঅাস্চিসক্ষ িি চদ্ধ—।’সএইরূপসিচজব্দিস

িচজব্দিস ্চধকিঅস উব্দত্তচরিস হই াস িা হাব্দকস উক্তরূব্দপস ফিশান্তপাব্দঠস ি া ািস ফশও াব্দিস

আঅওসককে সিাক সপ্রব্দ া সকচঅব্দিসজাচ ব্দজন।সেব্দজসফিশান্তপাঠসিন্ধসহই াসফ জ—চকে ক্ষণস

পব্দঅস আঅচিওস ফ ষসহইজ।স আঅচিঅসপব্দঅস চকন্তুসউক্তসগুরুভ্রািাব্দকস আঅস ফকহস ফশচখব্দিস

পাইজসনা,স িখনসস্বামীজীরীওস্চি  স ি াক জসহই াস ‘ফসস ফকা্া স ফ জ,স ফসস চকস আমীজাঅস

 াজা াজসফখব্দ স ঙ্গা সিা পসচশব্দিসফ জ?’—ইি াচশসিচজব্দিসিচজব্দিসসকজব্দকইসিি চশেব্দকস

িা হাঅস্ ন সন্ধাব্দনসপাঠাইব্দজন।সিহুক্ষণসপব্দঅসিা হাব্দকসমীজব্দঠঅসউপব্দঅঅসোব্দশসচিন্তাচন্বিসভাব্দিস

িচস াস্াচকব্দিসফশচখ াসস্বামীজীরীঅসচনকসসজই াসআসাসহইজ।সিখনসস্বামীজীরীঅসভািসসিূণেস

িশজাই াস চ  াব্দে।স চিচনসিা হাব্দকসকিসযত্নসকচঅব্দজন,স িা হাব্দকসকিস চমীজষ্টসক্াসিচজব্দিস

জাচ ব্দজন!স গুরুভাই-এঅস প্রচিস স্বামীজীরীঅস ্পূিেস ভাজিাসাস ফশচখ াস আমীজঅাস মীজ গ্ধস হই াস

ফ জামীজ।সি চিজামীজ,স গুরুভাই ব্দণঅস উপঅসস্বামীজীরীঅস্ াধস চিশ্বাসস ওসভাজিাসা।স ফকিজস

যাহাব্দিস িা হাঅাস িা হাব্দশঅস চনষ্ঠাস িরা সঅাচখ াসউশাঅিঅসহইব্দিসপাব্দঅন,সইহাইস িা হাঅস

চিব্দ ষসফিষ্টা।সপব্দঅসস্বামীজীরীঅসমীজ ব্দখস্ব্দনকিাঅসশুচন াচে,সযা হাব্দকসস্বামীজীরীসফি ীস াজা াজস

চশব্দিন,সচিচনইসিা হাঅসচিব্দ ষসচপ্র পাত্র। 
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* * * 

  

একচশনস িাঅান্দা স ফিড়াইব্দিস ফিড়াইব্দিস চিচনস আমীজাব্দকস িচজব্দজন,স ‘ফশখ্,সমীজব্দঠঅস একসাস

র্াব্দ অীসঅাখচি,স আঅসহপ্তা সহপ্তা সমীজব্দঠঅসএকসাসকব্দঅস চঅব্দপাসেসপাঠাচি।’সস্বামীজীরীঅসএইস

আব্দশ সপ্রচিপাচজিসহই াচেজ। 
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২. স্বামীজীর কথা 

স্বামীজীরীঅসক্া 

  

আচমীজসচনব্দরস্ ি  সফিব্দশঅসিিস ক সমীজাচন,সযিস ক সয চক্তঅসসব্দঙ্গসফমীজব্দজ।সফিব্দশঅস্ ব্দনকস্ং স

ফিাসস্পষ্টইসস্বচিব্দঅাধী।সInspiredসিাসপ্রি াচশষ্টসিজব্দিসপাশ্চাি ব্দশব্দ সফযরূপসি িা ,সফিশব্দকস

আমীজাব্দশঅস াব্দস্ত্রসফসরূপভাব্দিসপ্রি াচশষ্টসিব্দজসনা।সিব্দিসউহাসচক?সনা,সভ িাব্দনঅসসমীজ শ স

জ্ঞাব্দনঅসসমীজচষ্ট।স এইসজ্ঞানসমীজচষ্টস য  াঅব্দম্ভসপ্রকাচ িসিাস ি ক্তসএিংস য  ািসাব্দনসসূষ্ম বসিাস

্ি ক্তসভািস ধাঅণস কব্দঅ।স য ব্দ অস আঅম্ভসহব্দজসউহাস আিাঅসপ্রকাচ িসহ ।স াব্দস্ত্রঅসএইস

ক্াগুচজস্ি  সচঠক,সচকন্তুসফকিজস‘ফিশ’সনামীজব্দধ সগ্রন্থগুচজইসএইসজ্ঞানসমীজচষ্ট,সএসক্াস

মীজনব্দকসআ চখঠাঅাসমীজাত্র।সমীজন সএকসস্থব্দজসিব্দজব্দেন,সফিব্দশঅসফযস্ ং সয চক্তঅসসব্দঙ্গসফমীজব্দজসিাইস

ফিশ,স্পঅাং সফিশসন ।সআমীজাব্দশঅস্ব্দনকসশা েচনব্দকঅওসএইসমীজি।  

  

্নদ্ব্িিাব্দশঅস চিরুব্দদ্ধস যিস িকে-চিিকেস হব্দ স ্াব্দক,স িাঅস ফমীজাোস ক্াস এইস ফয,স এব্দিস

ইচন্দ্র স খ-ব্দভাব্দ অসস্থানসফনই।সআমীজঅাসআনব্দন্দঅসসব্দঙ্গসএসক্াসস্বীকাঅসকঅব্দিসখ িসপ্রস্তুিস

আচে। 

  

ফিশাব্দন্তঅসপ্র্মীজসক্াসহব্দচ্ছ—সংসাঅসদুিঃখমীজ ,সফ াব্দকঅসআ াঅ,স্চনি সইি াচশ।সফিশান্তস

প্র্মীজসখ জব্দজইস‘দুিঃখসদুিঃখ’সশুব্দনসফজাকস্চস্থঅসহ ,স চকন্তুসিাঅসফ ব্দষসপঅমীজসস খ—য্া ে্স

স ব্দখঅসক্াসপাও াসযা ।সচিষ -র ৎ,সইচন্দ্র -র ৎসফ্ব্দকসফযসয্া ে্সস খসহব্দিসপাব্দঅ,সএস

ক্াসআমীজঅাস্স্বীকাঅসকচঅ,সআঅসিচজসইচন্দ্র ািীিসিস্তুব্দিইসয্া ে্সস খ।সআঅসএইসস খ,স

এইসআনন্দসসিসমীজান ব্দষঅসফভিব্দঅইসআব্দে।সআমীজঅাসর ব্দিসফযস‘স খিাশ’সফশখব্দিসপাই,সফযস

মীজব্দিসিব্দজ—র ৎসাসপঅমীজসস ব্দখঅসস্থান,সিাব্দিসমীজান ষব্দকসইচন্দ্র পঅা ণসকব্দঅসসিেনাব্দ অস

চশব্দকসচনব্দ সযা । 

  

আমীজাব্দশঅসশ েব্দনসি াব্দ অসচিব্দ ষসমীজাহাি সিচণেিসআব্দে।সিাস্তচিকসি া সি িীিসআমীজাব্দশঅস

ফকানসশ েব্দনঅইসজক্ষ সিস্তুসপাও াস্সম্ভি।সকাঅণসি া সমীজাব্দনইসহব্দচ্ছ—আসজসসি সফযস
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আিা,সিাঅসপ্রকাব্দ অসসাহায সকঅা।সউহাসইচন্দ্র গ্রাহ সর ৎব্দকসএব্দকিাব্দঅসউচড়ব্দ স চশব্দিস

িা ,সিাঅসভািসএইসফয,সফসসসি -র ব্দিঅসজ্ঞানসজাভসকব্দঅ। 

  

র ব্দিসযিস াস্ত্রসআব্দে,সিাঅসমীজব্দধ সফিশইসফকিজসিব্দজনসফয,সফিশপাঠ—্পঅাসচিশ া।সপঅাস

চিশ াসহব্দচ্ছ,সযাঅসদ্ব্াঅাসফসইস্ ক্ষঅসপ রুষব্দকসরানাসযা ।সফসসপব্দড়ওসহ সনা,সচিশ্বাসসকব্দঅওস

হ সনা,সিকেসকব্দঅওসহ সনা,সসমীজাচধ-্িস্থাসজাভসকঅব্দজসিব্দিসফসইসপঅমীজপ রুষব্দকসরানাস

যা । 

  

জ্ঞানজাভসহব্দজসআঅসসাম্প্রশাচ কিাস্াব্দকসনা;সিাসিব্দজসজ্ঞানীসফকানসসম্প্রশা ব্দকসফযস ৃণাস

কব্দঅন,সিাসন ।সসিসনশীসফযমীজনসসমীজ ব্দিস চ ব্দ সপব্দড়সএিংসএকসহব্দ সযা ,সফসইরূপসসিস

সম্প্রশা —সিসমীজব্দিইসজ্ঞানসজাভসহ ,সিখনসআঅসফকানসমীজিব্দভশস্াব্দকসনা।  

  

জ্ঞানীস িব্দজন,স সংসাঅস ি া স কঅব্দিস হব্দি।স িাঅস মীজাব্দনস এস ন স ফয,স স্ত্রী-প ত্র-পচঅরনব্দকস

ভাচসব্দ সিব্দনসিব্দজসফযব্দিসহব্দি।সপ্রকৃিসি া সহব্দচ্ছসসংসাব্দঅস্নাসক্তসহব্দ স্াকা। 

  

মীজান ব্দষঅসপ নিঃস প নিঃসরন্মস ফকনসহ ?সপ নিঃসপ নিঃস  অীঅ-ধাঅব্দণস ফশহমীজব্দনঅস চিকা স হিাঅস

স চিব্দধসহ ,সআঅসফভিব্দঅঅসব্রহ্ম চক্তঅসপ্রকা সহব্দিস্াব্দক। 

  

ফিশান্তসমীজান ব্দষঅসচিিাঅ- চক্তব্দকসযব্দ্ষ্টসআশঅসকব্দঅস্াব্দকনসিব্দস,সচকন্তুসআিাঅসএওসিব্দজনস

ফয,সয চক্ত-চিিাব্দঅঅসফিব্দ ওসিড়সচরচনষসআব্দে। 

  

ভচক্তজাভসচকরূব্দপসহ ?—ভচক্তসফিামীজাঅসফভিব্দঅইসআব্দে,সফকিজসিাঅসওপঅসকামীজকাঞ্চব্দনঅস

একসাসআিঅণসপব্দড়সঅব্দ ব্দে,সিাসসচঅব্দ সফেজব্দজইসভচক্তসআপনা-আপচনসপ্রকা সহব্দি। 

  

চরিসিজব্দজইস্ন ান সইচন্দ্র সিজব্দি। 

  

জ্ঞান,সভচক্ত,সফযা ,সকমীজে—এইসিাঅসঅাস্তাসচশব্দ ইসমীজ চক্তজাভসহ । ফযসফয-পব্দ্অসউপয ক্ত,স

িাব্দকসফসইসপ্সচশব্দ ইসফযব্দিসহব্দি,সচকন্তুসিিেমীজানসকাব্দজসকমীজেব্দযাব্দ অসওপঅসএকস সচিব্দ ষস

ফিা কসচশব্দিসহব্দি। 
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ধমীজেসএকসাসকল্পনাঅসচরচনষসন ,সপ্রি ক্ষসচরচনষ।সফযসএকসাসভূিওসফশব্দখব্দে,সফসস্ব্দনকস

িই-পড়াসপচিব্দিঅসফিব্দ সিড়। 

  

একসসমীজব্দ সস্বামীজীরীসফকানসফজাব্দকঅসখ িসপ্র ংসাসকব্দঅন,সিাব্দিসিা অসচনকসস্থসরননকসি চক্তস

িব্দজন,স‘চকন্তুসফসসআপনাব্দকসমীজাব্দনসনা।’সিাব্দিসচিচনসিব্দজসউঠব্দজন,স‘আমীজাব্দকসমীজানব্দিসহব্দি,স

এমীজনসচকে সফজখাপড়াসআব্দে?সফসসভাজসকারসকঅব্দে,সএইসরব্দন সফসসপ্র ংসাঅসপাত্র।’  

  

আসজসধব্দমীজেঅসঅার সফযখাব্দন,সফসখাব্দনসফজখাপড়াঅসপ্রব্দি াচধকাঅসফনই।  

  

ফকউসফকউসিব্দজন,সআব্দ সসাধন-ভরনসকব্দঅস চসদ্ধসহও,সিাঅপঅসকমীজেসকঅিাঅস্চধকাঅ;স

ফকউসফকউসিাসিব্দজন,সফ াড়াসফ্ব্দকইসকমীজেসকঅব্দিসহব্দি।সএঅসসামীজ্জনস সফকা্া ? 

  

ফিামীজঅাসদুব্দসাসচরচনষসফ াজসকব্দঅসফেজে।সকমীজেসমীজাব্দন—একসরীি-ব্দসিা,সআঅসএকসপ্রিাঅ।স

প্রকৃিস প্রিাব্দঅস ্ি  স চসদ্ধপ রুষস োড়াস কাঅওস ্চধকাঅস ফনই।স ফসিা স চকন্তুস সকব্দজঅস

্চধকাঅ;সশুধ স্চধকাঅসন ,স ফসিাসকঅব্দিসসকব্দজস িাধ ,সযিক্ষণসিাঅাস্পব্দঅঅস ফসিাস

চনব্দচ্ছ। 

  

ধমীজে-সম্প্রশাব্দ অসফভিঅসফযচশনসফ্ব্দকসিড়ব্দজাব্দকঅসখাচিঅসআঅম্ভসহব্দি,সফসইসচশনসফ্ব্দকস

িাঅসপিনসআঅম্ভ। 

  

ভ িান্সশ্রীকৃষ্ণনিিব্দন সভাব্দিঅস(feelings)স ফযরূপসচিকা সহব্দ চেজ,সএরূপসআঅস ফকা্াওস

ফশখাসযা সনা। 

  

্সৎসকমীজেসকঅব্দিসইচ্ছাসহ ,সগুরুরব্দনঅসসামীজব্দনসকঅব্দি। 

  

ফ া ড়াচমীজসদ্ব্াঅাসখ িস ীঘ্রসধমীজে-প্রিাঅসহ সিব্দস,সচকন্তুসসকজব্দকসমীজব্দিঅসস্বাধীনিাসচশব্দ সএকসাস

উচ্চপব্দ্সি ব্দজসচশব্দিসফশঅীসহব্দজওসপাকাসধমীজেপ্রিাঅসহ । 

  

]  
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সাধব্দনঅসরন সযচশস অীঅসযা ,সফ জইসিা। 

  

সাধ সব্দঙ্গস্াকব্দিস্াকব্দিইস(ধমীজেজাভ)সহব্দ সযাব্দি। 

  

গুরুঅসআ ীিোব্দশসচ ষ সনাসপব্দড়ওসপচিিসহব্দ সযা । 

  

গুরুসকাব্দকসিজাসযা ?—চযচনসফিামীজাঅসভূিসভচিষ ৎসিব্দজসচশব্দিসপাব্দঅন,সচিচনইসফিামীজাঅস

গুরু। 

  

আিাযেস ফয-ব্দসসহব্দিসপাব্দঅনসনা,স চকন্তুসমীজ ক্তস্ব্দনব্দকসহব্দিসপাব্দঅ।সমীজ ক্তস ফয,সিাঅস কাব্দেস

সমীজ শ সর ৎসস্বপ্নিৎ,সচকন্তুসআিাযেব্দকসউভ স্ িস্থাঅসমীজািখাব্দনস্ াকব্দিসহ ।সিা অসর ৎব্দকস

সি সজ্ঞানসকঅাসিাই,সনাসহব্দজসচিচনসফকনসউপব্দশ সফশব্দিন?সআঅসযচশসিা অসস্বপ্নজ্ঞানসনাস

হজ,সিব্দিসচিচনসফিাসসাধাঅণসফজাব্দকঅসমীজিসহব্দ সফ ব্দজন,সচিচনসচকসচ ক্ষাসফশব্দিন?সআিাযেব্দকস

চ ব্দষ অসপাব্দপঅসভাঅসচনব্দিসহ ।সিাব্দিইস চক্তমীজান্সআিাযেব্দশঅস অীব্দঅসি াচধ-আচশসহ ।স

চকন্তুসকা িাসহব্দজসিা অসমীজনব্দকসপযেন্তসিাঅাসআক্রমীজণসকব্দঅ,সচিচনসপব্দড়সযান।সআিাযে—ফয-ব্দসস

হব্দিসপাব্দঅসনা। 

  

এমীজনসসমীজ সআসব্দি,সযখনসএকসচেচজমীজসিামীজাকসফসব্দরসফজাকব্দকসফসিাসকঅাসফকাচসসফকাচসস

ধ াব্দনঅসফিব্দ সিড়সিব্দজসি িব্দিসপাঅব্দি। 
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৩. স্বামীজীর সচিি কয়েক চিন 

স্বামীজীরীঅসসচহিসকব্দ কসচশন 

  

ফিজ া —১৮৯২সখ্রীিঃস১৮স্ব্দটািঅ,সমীজঙ্গজিাঅ।সপ্রা সদুইস ণ্টাসহইজসসন্ধ াসহই াব্দে।সএকস

স্থূজকা সপ্রসন্নিশনসয িাসসন্ন াসীসআমীজাঅসপচঅচিিসরননকসফশ ী সউচকব্দজঅসসচহিসআমীজাঅস

িাসা সআচস াসউপচস্থিসহইব্দজন।সউচকজসিন্ধ চসসিচজব্দজন,স ‘ইচনসএকরনসচিদ্ব্ান্সিাঙাজীস

সন্ন াসী,সআপনাঅসসচহিসসাক্ষাৎসকচঅব্দিসআচস াব্দেন।’সচেচঅ াসফশচখজামীজ—প্র ান্তমীজূচিে,স

দুইসিক্ষ সহইব্দিসফযনসচিদু ব্দিঅসআব্দজাসিাচহঅসহইব্দিব্দে।সফ া েশাচড়সকামীজান,স্ব্দঙ্গসফ রু াস

আজখাল্লা,সপাব্দ সমীজহাঅাষ্ট্রী সফশব্দ অসিাহানাসিচসর িা,সমীজা্া সফ রু াসকাপব্দড়অইসপা চড়।স

সন্ন াসীঅসফসস্পরূপসমীজূচিেসমঅণসহইব্দজসএখনওসফযনসিা হাব্দকসফিাব্দখঅসসামীজব্দনসফশচখ। 

  

চকে ক্ষণসপব্দঅসনমীজস্কাঅসকচঅ াসচরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ,স‘মীজহা  সচকসিামীজাকসখান?সআচমীজসকা স্থ,স

আমীজাঅসএকচসসচভন্নসআঅসহু কাসনাই।সআপনাঅসযচশসআমীজাঅসহু কা সিামীজাকসখাইব্দিসআপচত্তস

নাস্াব্দক,সিাহাস হইব্দজসিাহাব্দিসিামীজাকসসাচর াস চশব্দিসিচজ।’স চিচনসিচজব্দজন,স ‘িামীজাকস

ি রুস—যখনসযাহাসপাই,সিখনসিাহাইসখাই াস্াচক,সআঅসআপনাঅসহু কা সখাইব্দিসচকে ইস

আপচত্তসনাই।’সিামীজাকসসারাই াসচশজামীজ। 

  

িা হাব্দকসআমীজাঅসিাসা স্াচকব্দিসিচজজামীজসওসিা হাঅসচরচনষপত্রসআমীজাঅসিাসা সআনাইিস

চকনাসচরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ।সচিচনসিচজব্দজন,স‘আচমীজসউচকজসিাি অসিাড়ীব্দিসফি সআচে।সআঅস

িাঙাজীসফশচখ াইসিা হাঅসচনকসসহইব্দিসিচজ াসআচসব্দজসিা হাঅসমীজব্দনসদুিঃখসহইব্দি;সকাঅণস

িা হাঅাসসকব্দজইস্ি ন্তস ফেহসওসভচক্তসকব্দঅন—্িএিস আচসিাঅস চিষ সপব্দঅস চিব্দিিনাস

কঅাসযাইব্দি।’  

  

ফসসঅাব্দত্রসিড়সফিচ সক্ািািোসহইজসনা;সচকন্তুসদুই-িাচঅচসসক্াসযাহাসিচজব্দজন,সিাহাব্দিইস

ফি সি চিজামীজ,সচিচনসআমীজাস্ব্দপক্ষাসহারাঅগুব্দণসচিদ্ব্ান্সওসি চদ্ধমীজান্;সইচ্ছাসকচঅব্দজস্ব্দনকস
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সাকাস উপারেনস কচঅব্দিস পাব্দঅন,স ি্াচপস সাকাকচড়স ফো নস না,স এিংস স খীস হইিাঅস সমীজস্তস

চিষব্দ অস্ভািসসব্দত্ত্বওসআমীজাস্ব্দপক্ষাসসহস্রগুব্দণসস খী। 

  

আমীজাঅসিাসা স্ াচকব্দিনসনাসরাচন াসপ নঅা সিচজজামীজ,স‘যচশসিাসখাইিাঅসআপচত্তসনাস্াব্দক,স

িাহাসহইব্দজসকজ সপ্রাব্দিসআমীজাঅসসচহিসিাসখাইব্দিসআচসব্দজসস খীসহইি।’স চিচনসআচসব্দিস

স্বীকাঅসকচঅব্দজনসএিংসউচকজচসঅসসচহিসিা হাঅসিাড়ীসচেচঅ াসফ ব্দজন।সঅাব্দত্রসিা হাঅসচিষ স

্ব্দনকসভাচিজামীজ;সমীজব্দনসহইজ—এমীজনসচনসৃ্পহ,সচিঅস খী,সসশাসসন্তুষ্ট,সপ্রে ল্লমীজ খসপ রুষসফিাস

কখনওসফশচখ 

  

পঅচশনস১৯স্ব্দটািঅ।সপ্রাব্দিস৬সাঅসসমীজ সউচঠ াসস্বামীজীরীঅসপ্রিীক্ষাসকচঅব্দিসজাচ জামীজ।স

ফশচখব্দিসফশচখব্দিসআসসাসিাচর াসফ জ,সচকন্তুসস্বামীজীরীঅসফশখাসনাই।সআঅস্ ব্দপক্ষাসনাসকচঅ াস

একচসস িন্ধ ব্দকসসব্দঙ্গসজই াসস্বামীজীরীস ফযখাব্দনস চেব্দজনস ফসখাব্দনস ফ জামীজ।স চ  াস ফশচখসএকস

মীজহাসভা;সস্বামীজীরীসিচস াসআব্দেনসএিংসচনকব্দসস্ব্দনকসসম্ভ্রান্তসউচকজসওসচিদ্ব্ান্সফজাব্দকঅস

সচহিসক্ািািোসিচজব্দিব্দে।সস্বামীজীরীসকাহাঅওসসচহিসইংব্দঅরীব্দি,সকাহাঅওসসচহিসসংস্কৃব্দিস

এিংসকাহাঅওসসচহিস চহন্দ স্থানীব্দিসিা হাব্দশঅসপ্রব্দশ্নঅসউত্তঅসএকস মীজাত্রস চিন্তাসনাসকচঅ াইস

এব্দকিাব্দঅসচশব্দিব্দেন।সআমীজাঅসন া সফকহসফকহসহকস্চিঅসচেজরচেব্দকসপ্রামীজাচণকসমীজব্দনসকচঅ াস

িশিজম্বব্দনস স্বামীজীরীঅস সচহিস িকেস কচঅব্দিস উশ ি।স চিচনস চকন্তুস কাহাব্দকওস ঠাটাচ্ছব্দজ,স

কাহাব্দকওস ম্ভীঅভাব্দিসয্ায্সউত্তঅসচশ াসসকজব্দকইস চনঅস্তসকচঅব্দিব্দেন।সআচমীজসযাই াস

প্রণামীজসকচঅজামীজসএিংস্িাকসহই াসিচস াসশুচনব্দিসজাচ জামীজ।সভাচিব্দিসজাচ জামীজ—ইচনসচকস

মীজন ষ ,সনাসফশিিা? 

  

ফকানস ণ মীজান সব্রাহ্মণসউচকজসপ্রশ্নসকচঅব্দজন,স ‘স্বামীজীরী,সসন্ধ াসআচেকসপ্রভৃচিঅসমীজন্ত্রাচশস

সংস্কৃিভাষা সঅচিি;সআমীজঅাসফসগুচজসি চিসনা।সআমীজাব্দশঅসঐ-সকজসমীজব্দন্ত্রাচ্চাঅব্দণসচকে সেজস

আব্দেসচক?’  

  

স্বামীজীরীসউত্তঅসকচঅব্দজনস ‘্ি  ইস উত্তমীজসেজস আব্দে।স ব্রাহ্মব্দণঅসসন্তানসহই াসঐস ক চসস

সংস্কৃিসমীজন্ত্রাচশস ফিাসইচ্ছাসকচঅব্দজস্না াব্দসসি চি াসজইব্দিসপাঅ,সি্াচপস জওসনা।সইহাস
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কাহাঅসফশাষ?সআঅসযচশসমীজব্দন্ত্রঅস্ ে্সনাইসি চিব্দিসপাঅ,সযখনসসন্ধ া-আচেকসকচঅব্দিসিস,স

িখনসধমীজে-কমীজেসকচঅব্দিচেসমীজব্দনসকঅ,সনা—চকে সপাপসকচঅব্দিচেসমীজব্দনসকঅ?স যচশসধমীজে-কমীজেস

কচঅব্দিচেসমীজব্দনসকচঅ াসিস,সিাহাসহইব্দজসউত্তমীজসেজসজাভসকচঅব্দিসউহাইসফযসযব্দ্ষ্ট।’  

  

্ন সএকরনসএইসসমীজব্দ সসংস্কৃব্দিসিচজব্দজন,স‘ধমীজেসসম্বব্দন্ধসকব্দ্াপক্নসফেচ্ছভাষা সকঅাস

উচিিসনব্দহ;স্মীজ কসপ অাব্দণসফজখাসআব্দে।’  

  

স্বামীজীরীসউত্তঅসকচঅব্দজন,স‘ফয-ব্দকানসভাষাব্দিইসফহাকসধমীজেিিোসকঅাসযা ’সএিংসএইসিাব্দক অস

সমীজ ে্ব্দনস শ্রুচিস প্রভৃচিঅস িিনস প্রমীজাণস্বরূপস চশ াস িচজব্দজন,স ‘হাইব্দকোব্দসঅস চনেচত্তস চনম্নস

আশাজিসদ্ব্াঅাসখিনসহইব্দিসপাব্দঅসনা।’  

  

এইরূব্দপসন সাসিাচর াসফ জ।সযা হাব্দশঅস্চেসসিাসফকাব্দসেসযাইব্দিসহইব্দি,সিা হাঅাসিচজ াস

ফ ব্দজন,সফকহসিাসিখনওসিচস াসঅচহব্দজন।সস্বামীজীরীঅসশৃচষ্টসআমীজাঅসউপঅসপড়া ,সপূিেচশব্দনঅস

িাসখাইব্দিসযািাঅসক্াসমঅণসহও া সিচজব্দজন,স‘িািা,স্ব্দনকসফজাব্দকঅসমীজনসক্ষ ণ্ণসকচঅ াস

যাইব্দিসপাচঅসনাই,সমীজব্দনস চকে সকচঅওসনা।’সপব্দঅস আচমীজসিা হাব্দকস আমীজাঅস িাসা স আচস াস

্াচকিাঅসরন সচিব্দ ষস্ন ব্দঅাধসকঅা স্িব্দ ব্দষসিচজব্দজন,স‘আচমীজসযা হাঅস্চিচ্,সিা হাঅস

মীজিসকচঅব্দিসপাচঅব্দজসআচমীজসফিামীজাঅইসচনকসস্াচকব্দিসপ্রস্তুি।’সউচকজচসব্দকসচিব্দ ষসি িাই াস

স্বামীজীরীব্দকসসব্দঙ্গসজই াসআমীজাঅসিাসা সআচসজামীজ।সসব্দঙ্গসমীজাত্রসএকচসসকমীজিজ সওসফ রু াস

কাপব্দড়সিা ধাসএকখাচনসপ স্তক।সস্বামীজীরীসিখনসফ্রান্সসফশব্দ অসসঙ্গীিসসম্বব্দন্ধসএকখাচনসপ স্তকস

্ধ  নসকচঅব্দিন।সপব্দঅসিাসা সআচস াসশ সাঅসসমীজ সিাসখাও াসহইজ;সিাহাঅসপব্দঅইস

আিাঅসএকগ্লাসসঠািাসরজওসিাচহ াসখাইব্দজন।সআমীজাঅসচনব্দরঅসমীজব্দনসফয-সমীজস্তসকচঠনসসমীজস াস

চেজ,সফস-সকজসিা হাব্দকসচরজ্ঞাসাসকচঅব্দিসসহসাসভঅসাসহইব্দিব্দেসনাসি চিব্দিসপাচঅ াসচিচনস

চনব্দরইসআমীজাঅসচিশ াি চদ্ধঅসপচঅি সদুইসক্াব্দিইসি চি াসজইব্দজন।  

  

ইিিঃপূব্দিেস ‘সাইমীজস্’সসংিাশপব্দত্রসএকরনসএকচসসস ন্দঅসকচিিা স‘ঈশ্বঅসচক?’স‘ফকান্সধমীজেস

সি ?’স প্রভৃচিস িত্ত্বস ি চি াস ওঠাস ্ি ন্তস কচঠন,স চজচখ াব্দেন;স ফসইস কচিিাচসস আমীজাঅস

িখনকাঅসধমীজেচিশ্বাব্দসঅসসচহিসচঠকসচমীজচজ াসযাও া সআচমীজসউহাসযত্নসকচঅ াসঅাচখ াচেজামীজ;স
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িাহাইসিা হাব্দকসপচড়ব্দিসচশজামীজ।সপচড় াসচিচনসিচজব্দজন,স‘ফজাকসাসফ াজমীজাব্দজসপচড় াব্দে।’স

আমীজাঅওস ক্রব্দমীজসসাহসস িাচড়ব্দিস জাচ জ।স ‘ঈশ্বঅস শ ামীজ সওসন া িান্,সএককাব্দজস দুই-ইস

হইব্দিস পাব্দঅনস না’—খ্রীষ্টানস চমীজ নঅীব্দশঅস সচহিস এইস িব্দকেঅস মীজীমীজাংসাস হ স নাই;স মীজব্দনস

কচঅজামীজ,সএসসমীজস াপূঅণসস্বামীজীরীওসকচঅব্দিসপাচঅব্দিনসনা। 

  

স্বামীজীনি জজজ্ঞাো িরাে কতকন বকেনেন, ‘তুকম নতা Science (কবজ্ঞান) অননি 

পকিোছ, নেকখনতকছ। প্রনতেি জিপোনথ ে েুইটট opposite forces—centripetal and 

centrifugal কি act িনর না? যকে েুইটট opposite forces (কবপরীত শজি) জিবস্তুনত 

থািা েম্ভব হে, তাহা হইনে েো ও নোে opposite (কবপরীত) হইনেও কি ঈশ্বনর থািা 

েম্ভব নে? ALL I can say is that you have a very poor idea of your God.’ 

  

আকম নতা কনস্তব্ধ। আমার পূণ ে কবশ্বাে— Truth is absolute (েতে কনরনপক্ষ)। েমস্ত ধম ে 

িখনও এিিানে েতে হইনত পানর না। কতকন নে-েব প্রনের উত্তনর বকেনেনঃ 

  

আমীজঅাসফযসচিষব্দ সযাহাসচকে সসি সিচজ াসরাচনসিাসপব্দঅসরাচনি,সফস-সকজইসআব্দপচক্ষকস

সি স (Relative truths). Absolute truth-এর (কনরনপক্ষ েনতের) ধারণা িরা আমানের 

েীমাবদ্ধ মন-বুজদ্ধর পনক্ষ অেম্ভব। অতএব েতে Absolute (কনরনপক্ষ) হইনেও কবকভন্ন 

মন-বুজদ্ধর কনিট কবকভন্ন আিানর প্রিাকশত হে। েনতের নেই কবকভন্ন আিার বা 

ভাবগুকে কনতে (Absolute) েতেনি অবেম্বন িকরোই প্রিাকশত থানি বকেো নে 

েিেগুকেই এি েনরর বা এি নেণীর। নযমন েূর এবং েকন্নিট স্থান হইনত 

photograph (ফনটা) েইনে এিই েূনয ের ছকব নানরূপ নেখাে, মনন হে—প্রনতেি 

ছকবটাই এি এিটট কভন্ন কভন্ন েূনয ের—তদূ্রপ। আনপকক্ষি েতে (Relative truth)-েিে, 

কনতে েনতের (Absolute truth)স সিব্দকেস চঠকস ঐস ভাব্দিস ্িচস্থি।স প্রব্দি কস ধমীজেইস চনি স

সব্দি অসআভাসসিচজ াসসি । 

  

চিশ্বাসইস ধব্দমীজেঅস মীজূজস িজা স স্বামীজীরীস ঈষৎস হাস স কচঅ াস িচজব্দজন,স ‘অারাস হইব্দজস আঅস

খাও া-পঅাঅসকষ্টস্াব্দকসনা,সচকন্তুসঅারাসহও াসফযসকচঠন;সচিশ্বাসসচকসকখনওসফরাঅসকচঅ াস

হ ?স্ ন ভিসনাসহইব্দজসচঠকসচঠকসচিশ্বাসসহও াস্ সম্ভি।’সফকানসক্াপ্রসব্দঙ্গসিা হাব্দকস‘সাধ ’স
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িজা সচিচনসউত্তঅসকচঅব্দজন,স‘আমীজঅাসচকসসাধ ?সএমীজনস্ব্দনকসসাধ সআব্দেন,সযা হাব্দশঅসশ েনস

িাসস্প েমীজাব্দত্রইসচশি জ্ঞাব্দনঅসউশ সহ ।’  

  

‘সন্ন াসীঅাসএরূপস্জসসহই াসফকনসকাজব্দক্ষপসকব্দঅন?স্পব্দঅঅসসাহাব্দয অসউপঅসফকনস

চনভেঅস কচঅ াস ্াব্দকন?স সমীজাব্দরঅস চহিকঅস ফকানস কারকমীজেস ফকনস কব্দঅনস না?’—প্রভৃচিস

চরজ্ঞাসাস কঅা স স্বামীজীরীস িচজব্দজন,স ‘আচ্ছাস িজস ফশচখ—ি চমীজস এিস কব্দষ্টস ্ ে্স উপারেনস

কচঅব্দিে,সিাহাঅসযৎসামীজান স্ং সফকিজসচনব্দরঅসরন সখঅিসকচঅব্দিে;সিাকীসকিকস্ন স

কিকগুচজসফজাকব্দকসআপনাঅসমীজব্দনসকব্দঅসিাহাব্দশঅসরন সখঅিসকচঅব্দিে।সিাহাঅাসফসরন স

নাস ফিামীজাঅসকৃিসউপকাঅসমীজাব্দন,সনাসযাহাস ি  সকঅস িাহাব্দিসসন্তুষ্ট!স িাকী—যব্দকঅসমীজিস

প্রাণপব্দণসরমীজাইব্দিে;সি চমীজসমীজচঅ াসফ ব্দজস্ ন সফকহসিাহাসফভা সকচঅব্দি,সআঅসহ ব্দিাসআঅওস

সাকাসঅাচখ াসযাওসনাইসিচজ াস াচজসচশব্দি।সএইসফিাসফ জসফিামীজাঅসহাজ।সআঅসআচমীজসও-

সিসচকে সকচঅসনা।সক্ষ ধাসপাইব্দজসফপসসিাপড়াই া,সহািসমীজ ব্দখসি চজ াসফশখাই;সযাহাসপাই,স

িাহাসখাই;সচকে ইসকষ্টসকচঅসনা,সচকে ইসসংগ্রহসকচঅসনা।সআমীজাব্দশঅসচভিঅসফকসি চদ্ধমীজান্?—

ি চমীজসনাসআচমীজ?’সআচমীজসফিাসশুচন াস্িাক।সইহাঅসপূব্দিেসআমীজাঅসসম্ম ব্দখসএরূপসস্পষ্টসক্াস

িচজব্দিসফিাসকাহাঅওসসাহসসফশচখসনাই। 

  

আহাঅাচশসকচঅ াসএকস সচিশ্রাব্দমীজঅসপঅসপ নঅা সফসইসিন্ধ সউচকজচসঅসিাসা সযাও াসহইজস

ওসি্া স্ ব্দনকসিাশান িাশসওসকব্দ্াপক্নসিচজজ।সঅাচত্রসন সাঅসসমীজ সস্বামীজীরীব্দকসজই াস

প নঅা সআমীজাঅসিাসা সচেচঅজামীজ।সআচসব্দিসআচসব্দিসিচজজামীজ,স‘স্বামীজীরী,সআপনাঅসআরস

িকেচিিব্দকেস্ব্দনকসকষ্টসহই াব্দে।’  

  

চিচনসিচজব্দজন,স‘িািা,সফিামীজঅাসফযরূপসutilitarianস(উপব্দযা িাশী),সযচশসআচমীজসি পসকচঅ াস

িচস াস্ াচক,সিাহাসহইব্দজসফিামীজঅাসচকসআমীজাব্দকসএকসমীজ ঠাসখাইব্দিসশাও?সআচমীজসএইরূপস ল্স

 ল্সকচঅ াসিচক,সফজাব্দকঅসশুচন াসআব্দমীজাশসহ ,সিাইসশব্দজসশব্দজসআব্দস।সচকন্তুসফরব্দনা,সফয-

সকজসফজাকসসভা সিকেচিিকেসকব্দঅ,সপ্রশ্নসচরজ্ঞাসাসকব্দঅ,সিাহাঅাসিাস্তচিকসসি সরাচনিাঅস

ইচ্ছা সওরূপসকব্দঅসনা।সআচমীজওসি চিব্দিসপাচঅ,সফকসচকসভাব্দিসচকসক্াসিব্দজসএিংসিাহাব্দকস

ফসইরূপসউত্তঅসচশই।’  
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আচমীজসচরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ,স‘আচ্ছাসস্বামীজীরী,সসকজসপ্রব্দশ্নঅস্ মীজনসফিাখাসফিাখাসউত্তঅসআপনাঅস

িখচনসফযা া সচকরূব্দপ?’  

  

চিচনসিচজব্দজন,স‘ঐ-সকজসপ্রশ্নসফিামীজাব্দশঅসপব্দক্ষসনূিন;সচকন্তুসআমীজাব্দকসকিসফজাব্দকসকিিাঅস

ঐসপ্রশ্নসকজসচরজ্ঞাসাসকচঅ াব্দে,সআঅসফসগুচজঅসকিিাঅসউত্তঅসচশ াচে।’  

  

‘অাব্দত্রসআহাঅসকচঅব্দিসিচস াসআিাঅসকিসক্াসকচহব্দজন।সপ সাসনাসে  ই াসফশ ভ্রমীজব্দণসকিস

রা  া সকিসচকস সনাস চস াব্দে,সফস-সিসিচজব্দিসজাচ ব্দজন।সশুচনব্দিসশুচনব্দিসআমীজাঅসমীজব্দনস

হইজ—আহা!সইচনসকিইসকষ্ট,সকিইসউৎপািসনাসরাচনসসহ সকচঅ াব্দেন!সচকন্তুসচিচনসফস-

সিস ফযনসকিসমীজরাঅসক্া,সএইরূপসভাব্দিসহাচসব্দিসহাচসব্দিসসমীজ শ সিচজব্দিস জাচ ব্দজন।স

ফকা্াওসচিনসচশনসউপিাস,সফকানসস্থাব্দনসজঙ্কাসখাই াসএমীজনসফপসজ্বাজাসফয,সএকসিাচসসফি ি জস

ফ াজাসখাই াওস্াব্দমীজসনা,সফকা্াওস ‘এখাব্দনসসাধ -সন্ন াসীসরা  াসপা সনা’—এইসিচজ াস

্পব্দঅঅসিাড়না,সিাসগুপ্তসপ চজব্দসঅসস িীষ্ণদৃসশৃচষ্টসপ্রভৃচি,সযাহাসশুচনব্দজসআমীজাব্দশঅস াব্দ অস

অক্তসরজসহই াসযা ,সফসই-সিস সনাসিা হাঅসপব্দক্ষসফযনসিামীজাসাসমীজাত্র। 

  

অাচত্রস্ব্দনকসহই াব্দেসফশচখ াসিা হাঅসচিোনাসকচঅ াসচশ াসআচমীজওস  মীজাইব্দিসফ জামীজ,সচকন্তুস

ফসসঅাব্দত্রসআঅস  মীজসহইজসনা।সভাচিব্দিসজাচ জামীজ,সএিসিৎসব্দঅঅসকব্দঠাঅসসব্দন্দহসওস্ চিশ্বাসস

স্বামীজীরীব্দকস ফশচখ াস ওস িা হাঅস দুই- িাঅস ক্াস শুচন াইস সিস শূঅস হইজ!স আঅস চরজ্ঞাসাস

কচঅিাঅসচকে ইসনাই।সক্রব্দমীজসযিসচশনসযাইব্দিসজাচ জ,সআমীজাব্দশঅসফকন—আমীজাব্দশঅসিাকঅ-

িাকব্দঅঅওসিা হাঅসপ্রচিসএিসভচক্ত-শ্রদ্ধাসহইজসফয,সিাহাব্দশঅসফসিা সওসআগ্রব্দহসস্বামীজীরীব্দকস

সমীজব্দ সসমীজব্দ সচিঅক্তসহইব্দিসহইি। 

  

২০স ্ব্দটািঅ।স সকাব্দজস উচঠ াস স্বামীজীরীব্দকস নমীজস্কাঅস কচঅজামীজ।স এখনস সাহসস িাচড় াব্দে,স

ভচক্তওসহই াব্দে।সস্বামীজীরীওস্ ব্দনকসিন,সনশী,স্ অব্দণ অসচিিঅণসআমীজাঅসচনকসসশুচন াসসন্তষ্টস

হই াব্দেন।সএইস হব্দঅস আরসিা হাঅস িাঅস চশনসিাসসহইজ।সপঞ্চমীজস চশব্দনস চিচনসিচজব্দজন,স

‘সন্ন াসীব্দশঅ—ন ব্দঅসচিনসচশব্দনঅসফি ীসওসগ্রাব্দমীজসএকসচশব্দনঅসফি ীস্াচকব্দিসনাই।সআচমীজস

 ীঘ্রসযাইব্দিসইচ্ছাসকচঅব্দিচে।সচকন্তুসআচমীজসও-ক্াসফকানমীজব্দিইসশুচনিসনা,সউহাসিকেসকচঅ াস
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ি িাই াসফশও াসিাই।’সপব্দঅস্ব্দনকসিাশান িাব্দশঅসপঅসিচজব্দজন,স‘একসস্থাব্দনস্চধকসচশনস

্াচকব্দজসমীজা াসমীজমীজিাসিাচড় াসযা ।সআমীজঅাস ৃহসওসআিী সিন্ধ সি া সকচঅ াচে,সফসইরূপস

মীজা া সমীজ গ্ধসহইিাঅসযিসউপা সআব্দে,সিাহাসহইব্দিসশূব্দঅস্াকাইসআমীজাব্দশঅসপব্দক্ষসভাজ।’  

  

আচমীজস িচজজামীজ,স ‘আপচনস কখনওস মীজ গ্ধস হইিাঅস নন।’স পচঅব্দ ব্দষস আমীজাঅস ্চি  স আগ্রহস

ফশচখ াসআঅওসদুই-িাঅসচশনস্াচকব্দিসস্বীকাঅসকচঅব্দজন।সইব্দিামীজব্দধ সআমীজাঅসমীজব্দনসহইজ,স

স্বামীজীরীসযচশসসাধাঅব্দণঅসরন সিক্তৃিাসফশন,সিাহাসহইব্দজসআমীজঅাওসিা হাঅসফজকিাঅসশুচনস

এিংস্পঅসকিসফজাব্দকঅওসকজ াণসহ ।স্ব্দনকস্ন ব্দঅাধসকচঅজামীজ,সচকন্তুসফজকিাঅসচশব্দজস

হ ব্দিাসনামীজযব্দ অসইচ্ছাসহইব্দি,সএইসিচজ াসচিচনসফকানমীজব্দিসউহাব্দিসস্বীকৃিসহইব্দজনসনা।স

িব্দিসসভা স প্রব্দশ্নঅসউত্তঅস শানস (conversational meeting) কচঅব্দিসিা হাঅস ফকানস আপচত্তস

নাই—এসক্াসরানাইব্দজন। 

  

একচশনসক্াপ্রসব্দঙ্গসস্বামীজীরীসPickwick Papers১৩সহইব্দিসদুই-চিনসপািাসমীজ খস্থসিচজব্দজন।স

আচমীজস উহাস ্ব্দনকিাঅস পচড় াচে,স ি চিজামীজ—প স্তব্দকঅস ফকান্স স্থানস হইব্দিস চিচনস আিৃচত্তস

কচঅব্দজন।সশুচন াসআমীজাঅসচিব্দ ষসআশ্চযেসফিাধসহইজ।সভাচিজামীজ,সসন্ন াসীসহই াসসামীজাচরকস

গ্রন্থস হইব্দিস চকস কচঅ াস এিসাস মীজ খস্থস কচঅব্দজন?স পূব্দিেস ফিাধস হ স ্ব্দনকিাঅস ঐস প স্তকস

পচড় াচেব্দজন।স চরজ্ঞাসাস কঅা স িচজব্দজন,স ‘দুইিাঅস পচড় াচে—একিাঅস স্ক ব্দজস পচড়িাঅস

সমীজ সওসআরসপা ি-ে সমীজাসসহইজসআঅসএকিাঅ।’  

  

্িাকসহই াসচরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ,স‘িব্দিসফকমীজনসকচঅ াসমঅণসঅচহজ?সআমীজাব্দশঅসফকনস্াব্দকস

না?’  

  

স্বামীজীরীসিচজব্দজন,স‘একান্তসমীজব্দনসপড়াসিাই;সআঅসখাব্দশ অসসাঅভা সহইব্দিসপ্রস্তুিসফঅব্দিঅস

্পি সনাসকচঅ াসপ নঅা সউহাসassimilate কঅাসিাই।’  

  

আঅস একচশনস স্বামীজীরীস মীজধ াব্দেস একাকীস চিোনা স শুই াস একখাচনস প স্তকস জই াস

পচড়ব্দিচেব্দজন।সআচমীজস্ন স ব্দঅসচেজামীজ।সহঠাৎসএরূপসউনচ্চিঃস্বব্দঅসহাচস াসউচঠব্দজনসফয,স

আচমীজসএসহাচসঅসচিব্দ ষসফকানসকাঅণসআব্দেসভাচি াসিা হাঅস ব্দঅঅসশঅরাঅসচনকসসআচস াস
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উপচস্থিস হইজামীজ।স ফশচখজামীজ,স চিব্দ ষস চকে স হ স নাই।স চিচনস ফযমীজনস িইস পচড়ব্দিচেব্দজন,স

ফিমীজচনসপচড়ব্দিব্দেন।সপ্রা স ১৫স চমীজচনসসশা ড়াই াসঅচহজামীজ,সি্াচপসচিচনসআমীজা সফশচখব্দিস

পাইব্দজনসনা।সিইসোড়াস্ন সফকানসচশব্দকসিা হাঅসমীজনসনাই।সপব্দঅসআমীজাব্দকসফশচখ াসচভিব্দঅস

আচসব্দিসিচজব্দজনসএিংসআচমীজসকিক্ষণসশা ড়াই াসআচেসশুচন াসিচজব্দজন,স‘যখনসফযসকারস

কচঅব্দিস হ ,স িখনস িাহাস একমীজব্দন,স একপ্রাব্দণ—সমীজস্তস ক্ষমীজিাঅস সচহিস কচঅব্দিস হ ।স

 াচরপ ব্দঅঅস পওহাঅীস িািাস ধ ান-রপস পূরা-পাঠস ফযমীজনস একমীজব্দনস কচঅব্দিন,স িা হাঅস

চপিব্দজঅস সীচসসমীজারাওসচঠকসফিমীজচনসএকমীজব্দনসকচঅব্দিন।সএমীজচনসমীজাচরব্দিনসফয,সফসানাঅস

মীজিসফশখাইি।’  

  

একসসমীজব্দ সআচমীজসচরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ,স‘স্বামীজীরী,সি চঅসকঅাসপাপসফকন?সসকজসধব্দমীজেসি চঅস

কচঅব্দিসচনব্দষধসকব্দঅসফকন?সআমীজাঅসমীজব্দনসহ ,সইহাসআমীজাব্দশঅ,সউহাস্পব্দঅঅ—ইি াচশসমীজব্দনস

কঅাসফকিজসকল্পনামীজাত্র।সকই,সআমীজা সনাসরানাই াসআমীজাঅসআিী সিন্ধ সফকহসআমীজাঅসফকানস

িি সি িহাঅসকচঅব্দজসফিাসউহাসি চঅসকঅাসহ সনা।সিাঅসপঅসপশু-পক্ষী-আচশসআমীজাব্দশঅসফকানস

চরচনষসনষ্টসকচঅব্দজসিাহাব্দকওসফিাসি চঅসিচজসনা।’  

  

স্বামীজীরীসিচজব্দজন,স ‘্ি  সসিোিস্থা সসকজসসমীজ সমীজন্দসএিংস পাপসিচজ াস ণ সহইব্দিস

পাব্দঅ,সএমীজনসফকানসচরচনষসিাসকাযেসনাই।সআিাঅস্িস্থাব্দভব্দশসপ্রব্দি কসচরচনষসমীজন্দসএিংস

প্রব্দি কসকাযেইসপাপসিচজ াস ণ সহইব্দিসপাব্দঅ।সিব্দিসযাহাব্দিস্পঅসকাহাঅওসফকানসপ্রকাঅস

কষ্টস উপচস্থিস হ স এিংস যাহাস কচঅব্দজস  াঅীচঅক,স মীজানচসকস িাস আধ াচিকস ফকানস প্রকাঅস

দুিেজিাসআব্দস,সফসসকমীজেসকচঅব্দিসনা;সউহাইসপাপ,সআঅসিচদ্ব্পঅীিসকমীজেইসপ ণ ।সমীজব্দনসকঅ,স

ফিামীজাঅসফকানসচরচনষসফকহসি চঅসকচঅব্দজসফিামীজাঅসদুিঃখসহ সচকনা?সফিামীজাঅসফযমীজন,সসমীজস্তস

র ব্দিঅওসফিমীজচনসরাচনব্দি।সএইসদুই-চশব্দনঅসর ব্দিসসামীজান সচকে অসরন সযচশসি চমীজসএকস

প্রাণীব্দকসদুিঃখসচশব্দিসপাঅ,সিাহাসহইব্দজসক্রব্দমীজসক্রব্দমীজসভচিষ ব্দিসি চমীজসচকসমীজন্দসকমীজেসনাসকচঅব্দিস

পাচঅব্দি?সআিাঅসপাপ-প ণ সনাস্াচকব্দজসসমীজারসিব্দজসনা।সসমীজাব্দরস্াচকব্দিসহইব্দজসিাহাঅস

চন মীজাচশসপাজনসকঅাসিাই।সিব্দনসচ  াসউজঙ্গসহই াসনাব্দিাসক্ষচিসনাই—ফকহসফিামীজাব্দকসচকে স
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িচজব্দিসনা;সচকন্তুস হব্দঅসঐরূপসকচঅব্দজসপ চজব্দসঅসদ্ব্াঅাসধঅাই াসফিামীজা সফকানসচনরেনসস্থাব্দনস

িন্ধসকচঅ াসঅাখাইসউচিি।’  

  

স্বামীজীরীস ্ব্দনকস সমীজ স ঠাটা-চিদ্রূব্দপঅস চভিঅস চশ াস চিব্দ ষস চ ক্ষাস চশব্দিন।স চিচনস গুরুস

হইব্দজওস িা হাঅস কাব্দেস িচস াস ্াকাস মীজাষ্টাব্দঅঅস কাব্দেস িসাঅস মীজিস চেজস না।স খ িস অঙ্গঅসস

িচজব্দিব্দে;সিাজব্দকঅসমীজিসহাচসব্দিসহাচসব্দিসঠাটাঅসেব্দজসকিসক্াইসকচহব্দিব্দেন,সসকজব্দকস

হাসাইব্দিব্দেন;সআিাঅসিখনইসএমীজচনস ম্ভীঅভাব্দিসরচসজসপ্রশ্নসমীজূব্দহঅসি াখ াসকচঅব্দিসআঅম্ভস

কচঅব্দিনসফয,সউপচস্থিসসকব্দজস্িাকসহই াসভাচিি—ই হাঅস চভিঅসএিস চক্ত!সএইসফিাস

ফশচখব্দিচেজামীজ,স আমীজাব্দশঅস মীজিইস একরন!স সকজস সমীজব্দ ইস িা হাঅস চনকসস ফজাব্দকস চ ক্ষাস

জইব্দিস আচসি।সসকজসসমীজব্দ ইস িা হাঅসদ্ব্াঅস্িাচঅিস চেজ।সনানাস ফজাব্দকসনানাসভাব্দিওস

আচসিিঃসফকহসিাসিা হাব্দকসপঅীক্ষাসকচঅব্দি,সফকহসিাসফখা  ল্পসশুচনব্দি,সফকহসিাসিা হাঅস

চনকসসআচসব্দজস্ব্দনকসধনীসিড়ব্দজাব্দকঅসসচহিসআজাপসকচঅব্দিসপাচঅব্দিসিচজ া,সআিাঅস

ফকহসিাসসংসাঅ-িাব্দপসররেচঅিসহই াসিা হাঅসচনকসসদুইসশিসর ড়াইব্দিসএিংসজ্ঞানসওসধমীজেস

জাভসকচঅব্দিসিচজ া।সচকন্তুসিা হাঅসএমীজচনসআশ্চযেসক্ষমীজিাসচেজ,সফযসফয-ভাব্দিইসআস কসনাস

ফকন,স চিচনস িাহাস িৎক্ষণাৎস ি চিব্দিস পাচঅব্দিনস এিংস িা হাঅস সচহিস ফসইরূপস ি িহাঅস

কচঅব্দিন।সিা হাঅসমীজমীজেব্দভশীসশৃচষ্টঅসহািসহইব্দিসকাহাঅওসএড়াইিাঅসিাসচকে সফ াপনসকচঅিাঅস

সাধ স চেজসনা।সএকসসমীজব্দ স ফকানসসম্ভ্রান্তসধনীঅস একমীজাত্রসসন্তানসইউচনভাচসেচসঅসপঅীক্ষাস

এড়াইব্দিসিচজ াসস্বামীজীরীঅসচনকসস নস নসআচসব্দিসজাচ জসএিংসসাধ সহইব্দি,সএইসভািস

প্রকা সকচঅব্দিসজাচ জ।সফসসআিাঅসআমীজাঅসএকসিন্ধ অসপ ত্র।সআচমীজসস্বামীজীরীব্দকসচরজ্ঞাসাস

কচঅজামীজ,স‘ঐসফেব্দজচসসআপনাঅসকাব্দেসচকসমীজিজব্দিসএিসফি ীসফি ীসআব্দস?সউহাব্দকসচকস

সন্ন াসীসহইব্দিসউপব্দশ সচশব্দিন?সউহাঅসিাপসআমীজাঅসএকরনসিন্ধ ।’  

  

স্বামীজীরীসিচজব্দজন,স‘উহাঅসপঅীক্ষাসকাব্দে,সপঅীক্ষাসচশিাঅসভব্দ সসাধ সহইিাঅসইচ্ছা।সআচমীজস

উহাব্দকসিচজ াচে,সএমীজ.এ.সপা সকচঅ াসসাধ সহইব্দিসআচসও;সিঅংসএমীজ.এসপা সকঅাসসহর,স

চকন্তুসসাধ সহও াসিশব্দপক্ষাসকচঠন।’  
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স্বামীজীরীসআমীজাঅসিাসা সযিচশনসচেব্দজন,সপ্রব্দি কসচশনসসন্ধ াঅসসমীজ সিা হাঅসকব্দ্াপক্নস

শুচনব্দিসফযনসসভাসিচস াসযাইি,সএিইস্চধকসফজাকসমীজা মীজসহইি।সঐসসমীজ সএকসচশনস

আমীজাঅসিাসা সএকচসসিন্দন াব্দেঅসিজা সিাচক াসফঠসসচশ াসিচস াসচিচনসফযসক্াগুচজস

িচজ াচেব্দজন,সরব্দন্মওসিাহাসভ চজব্দিসপাচঅিসনা।সফসসপ্রসব্দঙ্গঅসউিাপব্দনস্ ব্দনকসক্াসিচজব্দিস

হইব্দি। 

  

চকে সপূিেসহইব্দিসআমীজাঅসস্ত্রীঅসইচ্ছাসহ ,সগুরুঅসচনকসসমীজন্ত্র-শীক্ষাসগ্রহণসকব্দঅ।সআমীজাঅসিাহাব্দিস

আপচত্তসচেজসনা।সিব্দিসআচমীজসিাহাব্দকসিচজ াচেজামীজ,স‘এমীজনসফজাকব্দকসগুরুসকচঅও,সযা হাব্দকস

আচমীজওসভচক্তসকচঅব্দিসপাচঅ।সগুরুসিাড়ীসঢ চকব্দজইসযচশসআমীজাঅসভািান্তঅসহ ,সিাহাসহইব্দজস

ফিামীজাঅসচকে ইসআনন্দসিাসউপকাঅসহইব্দিসনা।সফকানসসৎপ রুষব্দকসযচশসগুরুরূব্দপসপাই,সিাহাস

হইব্দজস উভব্দ স মীজন্ত্রস জইি,স নি িাস নব্দহ।’স ফসওস িাহাস স্বীকাঅস কব্দঅ।স স্বামীজীরীঅস আ মীজব্দনস

িাহাব্দকসচরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ,স‘এইসসন্ন াসীসযচশসফিামীজাঅসগুরুসহন,সিাহাসহইব্দজসি চমীজসচ ষ াস

হইব্দিসইচ্ছাসকঅসচক?’সফসওসসাগ্রব্দহসিচজজ,স‘উচনসচকসগুরুসহইব্দিন?সহইব্দজসফিাসআমীজঅাস

কৃিা ে্সহই।’  

  

স্বামীজীরীব্দকসএকচশনসভব্দ সভব্দ স চরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ,স ‘স্বামীজীরী,সআমীজাঅসএকচসসপ্রা ে্নাসপূণেস

কচঅব্দিন?’সস্বামীজীরীসপ্রা ে্নাসরানাইিাঅসআব্দশ সকচঅব্দজসআমীজাব্দশঅসউভ ব্দকসশীক্ষাসচশিাঅস

রন সিা হাব্দকস্ন ব্দঅাধসকচঅজামীজ।সচিচনসিচজব্দজন,স‘ ৃহব্দস্থঅসপব্দক্ষস ৃহস্থসগুরুইসভাজ।’সগুরুস

হও াসিড়সকচঠন,সচ ব্দষ অসসমীজস্তসভাঅসগ্রহণসকচঅব্দিসহ ,সশীক্ষাঅসপূব্দিেসগুরুঅসসচহিসচ ব্দষ অস

্ন্তিিঃসচিনিাঅসসাক্ষাৎসহও াসআি  ক—প্রভৃচিসনানাসক্াসকচহ াসআমীজা সচনঅস্তসকচঅিাঅস

ফিষ্টাসকচঅব্দজন।সযখনসফশচখব্দজন,সআচমীজসফকানপ্রকাব্দঅসোচড়িাঅসপাত্রসনচহ,সিখনস্ ি াস

স্বীকাঅস কচঅব্দজনস এিংস ২৫স ্ব্দটািঅ,স ১৮৯২স আমীজাব্দশঅস শীক্ষাপ্রশানস কচঅব্দজন।স এখনস

আমীজাঅসভাচঅসইচ্ছাসহইজ,সস্বামীজীরীঅসেব্দসাসি চজ াসজই।সচিচনসসহব্দরসস্বীকৃিসহইব্দজনসনা।স

পব্দঅস্ ব্দনকসিাশান িাব্দশঅসপঅসআমীজাঅস্ ি ন্তসআগ্রহসফশচখ াস২৮সিাচঅব্দখসেব্দসাসফিাজাইব্দিস

সম্মিসহইব্দজনসএিংসেব্দসাসজও াসহইজ।সইিিঃপূব্দিেসচিচনসএকসি চক্তঅসআগ্রহসব্দত্ত্বওসেব্দসাস
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ি চজব্দিসফশনসনাইসিচজ াসদুইসকচপসেব্দসাসিাহাব্দকসপাঠাই াসচশিাঅসক্াসআমীজাব্দকসিচজব্দজন।স

আচমীজওসফসসক্াসসানব্দন্দসস্বীকাঅসকচঅজামীজ। 

  

একচশনস স্বামীজীরীস িচজব্দজন,স ‘ফিামীজাঅস সচহিস রঙ্গব্দজস িা ি স খাসাই াস আমীজাঅস চকে চশনস

্াচকিাঅসইচ্ছা।সচকন্তুসচিকাব্দ া সধমীজেসভাসহইব্দি,সযচশসিাহাব্দিসযাইিাঅসস চিধাসহ সফিাস

ফসখাব্দনসযাইি।’সআচমীজসিা শাঅসচজষ্টসকচঅ াসসাকা-সংগ্রব্দহঅসপ্রস্তািসকঅা সচিচনসচকসভাচি াস

স্বীকাঅসকচঅব্দজনসনা।সএইসসমীজ সস্বামীজীরীঅসব্রিইসচেজ,সসাকাকচড়সস্প েসিাসগ্রহণসকচঅব্দিনস

না।সআচমীজস্ব্দনকস্ন ব্দঅাধসকচঅ াসিা হাঅসমীজাঅহাচটসর িাঅসপচঅিব্দিেসএকব্দরাড়াসর িাসওস

এক াচেসফিব্দিঅসেচড়সচশ াচেজামীজ।সইিিঃপূব্দিেসফকাজাপ ব্দঅঅসঅাণীস্ ব্দনকস্ ন ব্দঅাধসকচঅ াওস

স্বামীজীরীব্দকস চকে ইসগ্রহণসকঅাইব্দিসনাসপাচঅ াস্িব্দ ব্দসসদুইখাচনস ফ রু াসিস্ত্রসপাঠাই াস

ফশন।সস্বামীজীরীওসফ রু াসদুইখাচনসগ্রহণসকচঅ াসফযসিস্ত্রগুচজসপচঅধানসকচঅ াচেব্দজন,সফসগুচজস

ফসইখাব্দনইসি া সকব্দঅনসএিংসিব্দজন,সসন্ন াসীঅসফিািাসযিসকমীজসহ সিিইসভাজ। 

  

ইিিঃপূব্দিেস আচমীজসভ িদ্স ীিাস্ব্দনকসিাঅসপচড়ব্দিস ফিষ্টাসকচঅ াচেজামীজ,স চকন্তুস ি চিব্দিসনাস

পাঅা সপচঅব্দ ব্দষসউহাব্দিসি চিিাঅসিড়সচকে সনাইসমীজব্দনসকচঅ াসোচড় াসচশ াচেজামীজ।সস্বামীজীরীস

 ীিাসজই াসআমীজাচশ ব্দকসএকচশনসি িাইব্দিসজাচ ব্দজন।সিখনসফশচখজামীজ,সউহাসচকস্দ্ভ িস

গ্রন্থ!স  ীিাঅস মীজমীজেস গ্রহণস কচঅব্দিস িা হাঅস চনকব্দসস ফযমীজনস চ চখ াচেজামীজ,স ফিমীজচনস আিাঅস

্ন চশব্দকস র জস ভানেস (Jules Verna)-এর Scientific Novels এবং িাে োইে (Carlyle)-এর 

Sartor Resartusসিা হাঅসচনকব্দসইসপচড়ব্দিস চ চখ। 

  

িখনসস্বাব্দস্থ অসরন সঔষধাচশস্ ব্দনকসি িহাঅসকচঅিামীজ।সফসসক্াসরাচনব্দিসপাচঅ াসএকচশনস

চিচনসিচজব্দজন,স‘যখনসফশচখব্দিসফকানসফঅা সএিসপ্রিজসহই াব্দেসফয,স য া া ীসকচঅ াব্দেস

আঅসউচঠিাঅস চক্তসনাই,সিখনইসঔষধসখাইব্দি,সনি িাসনব্দহ।সNervous debilityস(ো  চিকস

দুিেজিা)স প্রভৃচিস ফঅাব্দ অস  িকঅাস ৯০সাস কাল্পচনক।স ঐ-সকজস ফঅাব্দ অস হািস হইব্দিস

র্াক্তাব্দঅঅাসযিসফজাকব্দকসিা িান,সিাঅসিাইব্দিসফি ীসফজাকব্দকসমীজাব্দঅন।সআঅসওরূপসসিেশাস

‘ফঅা সফঅা ’সকচঅ াইসিাস চকসহইব্দি?সযিসচশনসিা িসআনব্দন্দসকাসাও।সিব্দিসফযসআনব্দন্দস

একিাঅসসন্তাপস আচস াব্দে,স িাহাস আঅস কচঅওসনা।স ফিামীজাঅস আমীজাঅসমীজিস একসাসমীজচঅব্দজস
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পৃচ্িীওসআপনাঅসফকন্দ্রসহইব্দিসশূব্দঅসযাইব্দিসনা,সিাসর ব্দিঅসফকানসচিষব্দ অসচকে সি া ািস

হইব্দিসনা।’  

  

এইসসমীজব্দ সআিাঅস্ব্দনকসকাঅণি িিঃসউপচঅস্থসকমীজেিাঅীসসাব্দহিব্দশঅসসচহিসআমীজাঅসিড়স

একসাসিচনিসনা।সিা হাঅাসসামীজান সচকে সিচজব্দজসআমীজাঅসমীজা্াস অমীজসহই াসউচঠিসএিংসএমীজনস

ভাজসিাকচঅসপাই াওসএকচশব্দনঅসরন সস খীসহইসনাই।সিা হাব্দকসএ-সমীজস্তসক্াসিজা সচিচনস

িচজব্দজন,স‘চকব্দসঅসরন সিাকচঅসকচঅব্দিে?সফিিব্দনঅসরন সফিা?সফিিনসফিাসমীজাব্দসসমীজাব্দসস

চঠকসপাইব্দিে,সিব্দিসফকনসমীজব্দনসকষ্টসপাও?সআঅসইচ্ছাসহইব্দজসযখনসিাকচঅসোচড় াসচশব্দিস

পাঅ,সফকহসিা চধ াসঅাব্দখসনাই,সিখনসচিষমীজসিন্ধব্দনসপচড় াচেসভাচি াসদুিঃব্দখঅসসংসাব্দঅসআঅওস

দুিঃখসিাড়াওসফকন?সআঅসএকসক্া,সিজসফশচখ—যাহাঅসরন সফিিনসপাইব্দিে,স্চেব্দসঅস

ফসইসকারগুচজসকচঅ াসফশও াসোড়াসফিামীজাঅসউপঅও াজাসসাব্দহিব্দশঅসসন্তুষ্টসকচঅিাঅসরন স

কখনওসচকে সকচঅ ােস চক?সকখনওসফসরন সফিষ্টাসকঅসনাই,স্্িসিাহাঅাসফিামীজাঅসপ্রচিস

সন্তুষ্টসনব্দহসিচজ াসিাহাব্দশঅসউপঅস চিঅক্ত!সইহাস চকস ি চদ্ধমীজাব্দনঅসকার?সরাচনও,স আমীজঅাস

্ব্দন অসউপঅসহৃশব্দ অসফযসভািসঅাচখ,সিাহাইসকাব্দরসপ্রকা সপা ;সআঅসপ্রকা সনাসকচঅব্দজওস

িাহাব্দশঅসচভিব্দঅসআমীজাব্দশঅসউপঅসচঠকসফসইসভাব্দিঅসউশ সহ ।সআমীজাব্দশঅসচভিঅকাঅসেচিইস

র ব্দিসপ্রকাচ িসঅচহ াব্দে—আমীজঅাসফশচখ।সআপ্সভাজাসফিাসর ৎসভাজা—এসক্াসফযসকিশূঅস

সি স ফকহইসরাব্দনসনা।স আরসহইব্দিসমীজন্দচসস ফশখাসএব্দকিাব্দঅসোচড় াস চশব্দিস ফিষ্টাস কঅ।স

ফশচখব্দি,সফযসপচঅমীজাব্দণসি চমীজসউহাসকচঅব্দিসপাচঅব্দি,সফসইসপচঅমীজাব্দণসিাহাব্দশঅসচভিব্দঅঅসভািস

এিংসকাযেওসপচঅিচিেিসহই াব্দে।’সিজাসিাহুজ ,সফসইসচশনসহইব্দিসআমীজাঅসঔষধসখাইিাঅস

িাচিকসশূঅসহইজসএিংস্পব্দঅঅসউপঅসফশাষশৃচষ্টসি া সকচঅব্দিসফিষ্টাসকঅা সক্রব্দমীজসরীিব্দনঅস

একসাসনূিনসপৃষ্ঠাসখ চজ াসফ জ। 

  

একিাঅসস্বামীজীরীঅসচনকসসভাজইসিাসচকসএিংসমীজন্দইসিাসচক—এইসচিষব্দ সপ্রশ্নসউপচস্থিসকঅা স

চিচনসিচজব্দজন,স‘যাহাস্ ভীষ্টসকাব্দযেঅসসাধনভূিসিাহাইসভাজ;সআঅসযাহাসিাহাঅসপ্রচিব্দঅাধকস

িাহাইসমীজন্দ।সভাজ-মীজব্দন্দঅসচিিাঅসআমীজঅাসরা  াসউ ি -নীি -চিিাব্দঅঅসন া সকচঅ াস্াচক।স

যিসউপব্দঅসউচঠব্দিসিিসদুই-ইসএকসহই াসযাইব্দি।সিব্দন্দ্রসপাহাড়সওসসমীজিজসআব্দে—িব্দজ,স
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চকন্তুস আমীজঅাসসিস একস ফশচখ,স ফসইরূপ।’সস্বামীজীরীঅসএইসএকস্সাধাঅণস চক্তস চেজ—ফযস

যাহাসচকে সচরজ্ঞাসাসকরুকসনাসফকন,সিাহাঅসউপয ক্তসউত্তঅসিৎক্ষণাৎসিা হাঅসচভিঅসহইব্দিস

এমীজনসফযা াইিসফয,সমীজব্দনঅসসব্দন্দহসএব্দকিাব্দঅসশূঅসহই াসযাইি।  

  

আঅসএকচশব্দনঅসক্া—কচজকািা সএকচসসফজাকস্ নাহাব্দঅসমীজাঅাসচ  াব্দে,সখিব্দঅঅসকা ব্দরস

এইসক্াসপচড় াসস্বামীজীরীসএিসদুিঃচখিসহই াচেব্দজনসফয,সিাহাসিচজিাঅসনব্দহ।সিাঅসিাঅস

িচজব্দিস জাচ ব্দজন,স এইিাঅস িাস ফশ সাস উৎসন্নস যা !স ফকন—চরজ্ঞাসাস কঅা স িচজব্দজনিঃস

ফশচখব্দিেসনা,স্ন ান সফশব্দ সকিসpoor-house, work-house, charity fundসপ্রভৃচিসসব্দত্ত্বওস

 িস  িস ফজাকস প্রচিিৎসঅস ্নাহাব্দঅস মীজব্দঅ,স খিব্দঅঅস কা ব্দরস ফশচখব্দিস পাও াস যা ।স

আমীজাব্দশঅস ফশব্দ স চকন্তুসএকসমীজ চষ্টচভক্ষাঅসপদ্ধচিস্াকা স্নাহাব্দঅস ফজাকসমীজচঅব্দিসকখনওস

ফ ানাসযা সনাই।সআচমীজসএইসপ্র্মীজসকা ব্দরসএসক্াসপচড়জামীজসফয,সদুচভেক্ষসচভন্নস্ন সসমীজব্দ স

কচজকািা স্নাহাব্দঅসফজাকসমীজব্দঅ। 

  

ইংব্দঅরীস চ ক্ষাঅস কৃপা স আচমীজস দুই-িাচঅস প সাস চভক্ষ কব্দকস শানস কঅাসাস ্পি  স মীজব্দনস

কচঅিামীজ।সমীজব্দনসহইি,সঐরূব্দপসযৎসামীজান সযাহাসচকে সশানসকঅাসযা ,সিাহাব্দিসিাহাব্দশঅস

ফকানসউপকাঅসফিাসহ ইসনা,সিঅংসচিনাসপচঅশ্রব্দমীজসপ সাসপাই া,সিাহাসমীজশ- া রা সখঅিস

কচঅ াসিাহাঅাস আঅওস্ধিঃপাব্দিসযা ।স জাব্দভঅসমীজব্দধ সশািাঅস চকে স চমীজব্দেসখঅিসিাচড় াস

যা ।সফসরন সআমীজাঅসমীজব্দনসহইি,সফজাকব্দকসচকে স চকে সফশও াস্ব্দপক্ষাসএকরনব্দকসফি ীস

ফশও াসভাজ।সস্বামীজীরীব্দকস চরজ্ঞাসাসকঅা স চিচনসিচজব্দজনিঃস চভখাঅীস আচসব্দজসযচশস  চক্তস

্াব্দকসফিাসযাহাসহ সচকে সফশও াসভাজ।সফশব্দিসফিাসদু-একচসসপ সা;সফসরন সফসসচকব্দসস

খঅিসকচঅব্দি,সসদ্ব্  সহইব্দিসচকস্পি  সহইব্দি,সএ-সিসজই াসএিসমীজা্াস ামীজাইিাঅসশঅকাঅস

চক?সআঅসসি ইসযচশসফসইসপ সাস া রাসখাই াসউড়া ,সিাহাসহইব্দজওসিাহাব্দকসফশও া স

সমীজাব্দরঅসজাভসবিসফজাকসানসনাই।সফকনসনা,সফিামীজাঅসমীজিসফজাব্দকঅাসশ াসকচঅ াসচকে সচকে স

নাসচশব্দজসফসসউহাসফিামীজাব্দশঅসচনকসসহইব্দিসি চঅসকচঅ াসজইব্দি।সিাহাস্ব্দপক্ষাসদুইসপ সাস

চভক্ষাসকচঅ াস া রাসসাচন াসফসসি পসকচঅ াসিচস াস্াব্দক,সিাহাসচকসফিামীজাব্দশঅইসভাজসনব্দহ?স

্িএিসঐ-প্রকাঅসশাব্দনওসসমীজাব্দরঅসউপকাঅসবিস্পকাঅসনাই। 
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প্র্মীজস হইব্দিইস স্বামীজীরীব্দকস িাজ চিিাব্দহঅস উপঅস ভাচঅস িসাস ফশচখ াচে।স সিেশাইস সকজস

ফজাকব্দকসচিব্দ ষিিঃসিাজকব্দশঅসসাহসসিা চধ াসসমীজাব্দরঅসএইসকজব্দঙ্কঅসচিপব্দক্ষসশা ড়াইব্দিস

এিংসউব্দশ া ীসহইব্দিসউপব্দশ সচশব্দিন।সস্বব্দশব্দ অসপ্রচিসএরূপস্ন অা ওসফকানসমীজান ব্দষঅস

ফশচখসনাই।সপাশ্চাি স ফশ সহইব্দিস চেচঅিাঅসপঅসস্বামীজীরীব্দকসযা হাঅাসপ্র্মীজস ফশচখ াব্দেন,স

িা হাঅাসরাব্দননসনা—ফসখাব্দনসযাইিাঅসপূব্দিেসচিচনসসন্ন াস-আশ্রব্দমীজঅসকব্দঠাঅসচন মীজাচশসপাজনস

কচঅ া,সকাঞ্চনমীজাত্রসস্প েসনাসকচঅ াসকিকাজসভাঅিিব্দষেঅসসমীজস্তসপ্রব্দশব্দ সভ্রমীজণসকচঅ াস

ফিড়াইব্দিন।স িা হাঅসমীজিস চক্তমীজান্সপ রুব্দষঅস এিস িা ধািা চধস চন মীজাচশঅস আি  কস নাই—

ফকানস ফজাকসএকিাঅস এইসক্াসিজা স চিচনসিব্দজনিঃস ফশখ,সমীজনস ফিসাসিড়সপা জ—ফ াঅস

মীজািাজ,সি পসকব্দঅসকখনইস্াব্দকসনা,সএকস সসমীজ সফপব্দজইসআপনাঅসপব্দ্সফসব্দনসচনব্দ সযাব্দি।স

ফসইরন সসকব্দজঅইসিা ধািা চধসচন ব্দমীজঅসচভিব্দঅস্াকাসআি  ক।সসন্ন াসীঅওসফসইসমীজব্দনঅস

উপঅস শখজস অাচখিাঅস রন স চন ব্দমীজস িচজব্দিস হ ।স সকব্দজইস মীজব্দনস কব্দঅন,স মীজব্দনঅস উপঅস

িা হাব্দশঅসখ িসশখজস আব্দে।স িব্দিস ইচ্ছাসকচঅ াসকখনওসএকস স আজ াস ফশনস মীজাত্র।স চকন্তুস

কাহাঅসকিসাসশখজসহই াব্দে,সিাহাসএকিাঅসধ ানসকচঅব্দিসিচসব্দজইসফসঅসপাও াসযা ।স

একসচিষব্দ অসউপঅসচিন্তাসকচঅিসমীজব্দনসকচঅ াসিচসব্দজসশ সচমীজচনসওসঐসচিষব্দ সএকক্রব্দমীজসমীজনস

চস্থঅসঅাখাসযা সনা।সপ্রব্দি ব্দকইসমীজব্দনসকব্দঅন,সচিচনস বস্ত্রণসনন,সিব্দিসআশঅসকচঅ াসস্ত্রীব্দকস

আচধপি সকচঅব্দিসফশনসমীজাত্র।সমীজনব্দকসিব্দ সঅাচখ াচে—মীজব্দনসকঅাসাসচঠকসঐসঅকমীজ।সমীজনব্দকস

চিশ্বাসসকচঅ াসকখনওসচনচশ্চন্তস্াচকওসনা। 

  

একচশনসক্াপ্রসব্দঙ্গসিচজজামীজ—স্বামীজীরী,সফশচখব্দিচেসধমীজেস চঠকসচঠকসি চিব্দিসহইব্দজস্ব্দনকস

ফজখাপড়াসরানাসআি  ক। 

  

চিচনস িচজব্দজনিঃস চনব্দরস ধমীজেস ি চিিাঅস রন স ফজখাপড়াঅস আি  কস নাই।স চকন্তুস ্ন ব্দকস

ি িাইব্দিসহইব্দজসউহাঅসচিব্দ ষসআি  ক।সপঅমীজহংসসঅামীজকৃষ্ণব্দশিস‘অামীজব্দকষ্ট’সিচজ াসসচহস

কচঅব্দিন,সচকন্তুসধব্দমীজেঅসসাঅিত্ত্বসিা হাস্ব্দপক্ষাসফকসি চি াচেজ?  

  

আমীজাঅসচিশ্বাসসচেজ,সসাধ -সন্ন াসীঅসস্থূজকা সওসসশাসসন্তুষ্টচিত্তসহও াস্সম্ভি।সএকচশনস

হাচসব্দিসহাচসব্দিসিা হাঅস চশব্দকসকসাক্ষসকচঅ াসঐসক্াসিজা স চিচনওস চিদ্রূপচ্ছব্দজসউত্তঅস
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কচঅব্দজনিঃসইহাইসআমীজাঅসFamine Insurance Fund—যচশসপা ি-সািসচশনসখাইব্দিসনাসপাই,স

িি স আমীজাঅসিচিেস আমীজাব্দকসরীচিিসঅাচখব্দি।স ফিামীজঅাসএকচশনসনাসখাইব্দজইসসিস্ন্ধকাঅস

ফশচখব্দি।স আঅস ফযস ধমীজেস মীজান ষব্দকস স খীস কব্দঅস না,স িাহাস িাস্তচিকস ধমীজেস নব্দহ,স dyspepsia 

(্রীণেিা)-প্রসূিসফঅা চিব্দ ষসিচজ াসরাচনও। 

  

স্বামীজীরীস সঙ্গীি-চিশ া স চিব্দ ষস পাঅশ েীস চেব্দজন।স একচশনস একচসস  ানস আঅম্ভওস

কচঅ াচেব্দজন,স চকন্তুস আচমীজস ‘ওস অব্দসস িচঞ্চিস ফ াচিন্দশাস’;স িাঅপঅস শুচনিাঅস আমীজাঅস

্িসঅইসিাসফকা্া ?সিা হাঅসক্াসওস ল্পইসআমীজাচশ ব্দকসফমীজাচহিসকচঅ াচেজ।  

  

আধ চনকস পাশ্চাি স চিজ্ঞাব্দনঅস সকজস চিভাব্দ ই,স য্া—Chemistry, Physics, Geology, 

Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃচিব্দিসিা হাঅস চিব্দ ষসশখজস চেজসএিংসিৎসংক্রান্তস

সকজসপ্রশ্নইস্চিসসঅজসভাষা সদুই-িাচঅসক্া স ি িাই াস চশব্দিন।স আিাঅসধমীজেচিষ কস

মীজীমীজাংসাওস পাশ্চাি স চিজ্ঞাব্দনঅস সাহাব্দয স ওস শৃষ্টাব্দন্তস চি শভাব্দিস ি িাইব্দিস এিংস ধমীজেস ওস

চিজ্ঞাব্দনঅসফযসএকইসজক্ষ —একইসচশব্দকস চি,সিাহাসফশখাইব্দিসিা হাঅসন া সক্ষমীজিাসআঅস

কাহাঅওসফশচখসনাই। 

  

জঙ্কা,স মীজচঅিস প্রভৃচিস িীষ্ণদৃস িি স িা হাঅস িড়স চপ্র স চেজ।স কাঅণস চরজ্ঞাসা স একচশনস

িচজ াচেব্দজনিঃস পযেসনকাব্দজস সন্ন াসীব্দশঅস ফশ -চিব্দশব্দ অস নানাপ্রকাঅস শূচষিস রজস পানস

কচঅব্দিসহ ;সিাহাব্দিস অীঅসখাঅাপসকব্দঅ।স এইস ফশাষ-চনিাঅব্দণঅসরন স িাহাব্দশঅস মীজব্দধ স

্ব্দনব্দকইস া রা,সিঅসসপ্রভৃচিসফন াসকচঅ াস্াব্দক।সআচমীজওসফসইরন সএিসজঙ্কাসখাই। 

  

অাব্দরা াঅাসওসফখিচড়অসঅারা,সফকাজাপ ব্দঅঅসেত্রপচিসওসশাচক্ষণাব্দি অস্ ব্দনকসঅারা-অারড়াস

িা হাব্দকসচিব্দ ষসভচক্তসকচঅব্দিন;সিা হাব্দশঅওসচিচনস্ ি ন্তসভাজিাচসব্দিন।স্সামীজান সি া ীস

হই াস অারা-অারড়াঅস সচহিস ্িস ফমীজ াচমীজচ স চিচনস ফকনস কব্দঅন,স এ-ক্াস ্ব্দনব্দকঅইস

হৃশ ঙ্গমীজসহইিসনা।সফকানসফকানসচনব্দিোধসফজাকসএ-রন সিা হাব্দকসকসাক্ষসকচঅব্দিওসোচড়িস

না। 
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কাঅণসচরজ্ঞাসা সএকচশনসিচজব্দজনিঃসহারাঅসহারাঅসশচঅিসফজাকব্দকসউপব্দশ সচশ াসসৎকাযেস

কঅাইব্দিসপাচঅব্দজসফযসেজসহইব্দি,সএকরনসশ্রীমীজান্সঅারাব্দকসফসইচশব্দকসআচনব্দিসপাচঅব্দজস

িশব্দপক্ষাসকিস্ চধকসেজসহইব্দি,সভািসফশচখ!স অীিসপ্ররাঅসইচ্ছাসহইব্দজওসসৎকাযেসকচঅিাঅস

ক্ষমীজিাসফকা্া ?সচকন্তুসঅারাঅসহাব্দিসসহস্রসসহস্রসপ্ররাঅসমীজঙ্গজচিধাব্দনঅসক্ষমীজিাসপূিেসহইব্দিইস

অচহ াব্দে,স ফকিজস উহাস কচঅিাঅস ইচ্ছাস নাই।স ফসইস ইচ্ছাস যচশস ফকানরূব্দপস িাহাঅস চভিঅস

একিাঅসরা াই াসচশব্দিসপাচঅ,সিাহাসহইব্দজসিাহাঅসসব্দঙ্গসসব্দঙ্গসিাহাঅস্ ধীনসসকজসপ্ররাঅস

্িস্থাসচেচঅ াসযাইব্দিসএিংসর ব্দিঅসকিসফি ীসকজ াণসহইব্দি।  

  

িা চিিিা স ধমীজেস নাই,সধমীজেস্ন ভি-প্রি ব্দক্ষঅস চিষ ,সএইসক্াচসসি িাইিাঅসরন স চিচনস

ক্া সক্া স িচজব্দিনিঃস Test of pudding lies in eating, ্ন ভিস কঅ;স িাহাস নাস হইব্দজস

চকে ইসি চিব্দিসনা।সচিচনসকপসসসন্ন াসীব্দশঅসউপঅস্ি ন্তসচিঅক্তসচেব্দজন।সিচজব্দিন,স ব্দঅস

্াচক াস মীজব্দনঅস উপঅস ্চধকাঅস স্থাপনস কচঅ াস িব্দিস িাচহব্দঅস যাও াস ভাজ;স নি িাস

নিান অা স ক সকচমীজিাঅসপঅসপ্রা স া রাব্দখাঅসসন্ন াসীব্দশঅসশব্দজসচমীজচ  াসপচড়ব্দিসহ । 

  

আচমীজসিচজজামীজ,সচকন্তুস ব্দঅস্াচক াসফসচসসহও াসফযস্ ি ন্তসকচঠন;সসিেভূিব্দকসসমীজানসফিাব্দখস

ফশখা,সঅা -ব্দদ্ব্ষসি া সকঅাসপ্রভৃচিসফয-সকজসকারসধমীজেজাব্দভঅসপ্রধানসসহা —আপচনসযাহাস

িব্দজন,সিাহাসযচশসআচমীজসআরসহইব্দিস্ন ষ্ঠানসকচঅব্দিস্াচক,সিব্দিসকাজসহইব্দিসআমীজাঅস

িাকঅসওস্ধীনসকমীজেিাচঅ ণসএিংসফশব্দ অসফজাব্দকওসআমীজাব্দকসএকসশিস াচন্তব্দিস্াচকব্দিস

চশব্দিসনা। 

  

উত্তব্দঅস চিচনস পঅমীজহংসস শ্রীঅামীজকৃষ্ণব্দশব্দিঅস সপেস ওস সন্ন াসীঅস  ল্পচসস িচজ াস িচজব্দজনিঃস

কখনওসফো সসফেব্দড়াসনা,সআঅসকিেি সপাজনসকচঅব্দিেসমীজব্দনসকচঅ াসসকজসকমীজেসকচঅও।স

ফকহসফশাষসকব্দঅ,সশিস চশব্দি;স চকন্তুসশিসচশব্দিস চ  াসকখনওসঅা সকচঅওসনা।সপব্দঅসপূব্দিেঅস

প্রসঙ্গসপ নঅা সউঠাই াসিচজব্দজনিঃ 

  

একসসমীজব্দ সআচমীজসএকসিী ে্স্থাব্দনঅসপ চজসসইনব্দস্পটব্দঅঅস্চিচ্সহই াচেজামীজ;সফজাকচসঅস

ফি সধমীজেজ্ঞানসওসভচক্তসচেজ।সিা হাঅসফিিনস১২৫সসাকা,সচকন্তুসফশচখজামীজ,সিা হাঅসিাসা স
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খঅিসমীজাব্দসসদুই-চিনস িসসাকাসহইব্দি।সযখনসফি ীসরানাশুনাসহইজ,সচরজ্ঞাসাসকচঅজামীজ,স

‘আপনাঅস ফিাস আ স ্ব্দপক্ষাস খঅিস ফি ীস ফশচখব্দিচে—িব্দজস চকরূব্দপ?’স চিচনস ঈষৎস হাস স

কচঅ াস িচজব্দজন,স ‘আপনাঅাইস িাজান।স এইস িী ে্স্থব্দজস ফয-সকজস সাধ -সন্ন াসীস আব্দসন,স

িা হাব্দশঅস চভিব্দঅসসকব্দজইস চকে স আপনাঅসমীজিসনন।সসব্দন্দহসহইব্দজস িা হাব্দশঅস চনকসস চকস

আব্দেস নাস আব্দে,স িল্লাসস কচঅ াস ্াচক।স ্ব্দনব্দকঅস চনকসস প্রি অস সাকা-কচড়স িাচহঅস হ ।স

যাহাচশ ব্দকসফিাঅসসব্দন্দহসকচঅ,সিাহাঅাসসাকাকচড়সফেচজ াসপাজা ,সআঅসআচমীজসফসইসসমীজস্তস

আিসাৎসকচঅ।স্পঅস  ষ াসসচকে সজইসনা।’  

  

স্বামীজীরীঅসসচহিসএকচশনস ‘্নন্ত’ স (Infinity) েম্বনে িথাবাতো হে। নেই িথাটট বিই 

েুন্দর ও েতে;’ কতকন বকেনেন, ‘There can be no two infinities.’ আকম েমে অনন্ত 

(time is infinite) ও আিাশ অনন্ত (space is infinite)স িজা স চিচনস িব্দজনিঃস আকা স

্নন্তসাসি চিজামীজ,সচকন্তুসসমীজ স্নন্তসাসি চিজামীজসনা।সযাহাসহউক,সএকসাসপশা ে্স্নন্ত—এস

ক্াসি চি,সচকন্তুসদুইসাসচরচনষস্নন্তসহইব্দজসফকান্সসাসফকা্া স্াব্দক?সআঅসএকস সএব্দ াও,স

ফশচখব্দি—সমীজ ওসযাহা,সআকা ওসিাহাই;সআঅওস্গ্রসঅসহই াসি চিব্দি,সসকজসপশা ে্ইস

্নন্ত,সএিংসফস-সকজস্নন্তসপশা ে্সএকসাসবিসদুইসাসশ সাসন । 

  

এইরূব্দপস স্বামীজীরীঅস পশাপেব্দণস ২৬স ্ব্দটািঅস পযেন্তস আমীজাঅস িাসা স আনব্দন্দঅস ফস্রািস

িচহ াচেজ।স২৭সিাচঅব্দখসিচজব্দজন,স‘আঅস্াচকিসনা;সঅাব্দমীজশ্বঅসযাইিসমীজব্দনসকচঅ াস্ব্দনকস

চশনসহইজসএইসচশব্দকসিচজব্দিচে।সযচশসএইসভাব্দিস্গ্রসঅসহই,সিাহাসহইব্দজসএসরনব্দমীজসআঅস

অাব্দমীজশ্বঅসফপৌ োনসহইব্দিসনা।’সআচমীজস্ব্দনকস্ন ব্দঅাধসকচঅ াওসআঅসঅাচখব্দিসপাচঅজামীজসনা।স

২৭স্ব্দটািঅসফমীজজসফেব্দন,সচিচনসমীজমীজোব্দ া াসযাত্রাসকচঅব্দিন,সচস্থঅসহইজ।সএইস্ল্পসসমীজব্দ অস

মীজব্দধ স চিচনস কিস ফজাকব্দকস ফমীজাচহিস কচঅ াচেব্দজন,স িাহাস িজাস যা স না।স চসচকসস চকচন াস

িা হাব্দকস াড়ীব্দিসিসাই াসআচমীজসসাষ্টাব্দঙ্গসপ্রণামীজসকচঅজামীজসওসিচজজামীজ,স‘স্বামীজীরী,সরীিব্দনস

আরসপযেন্তসকাহাব্দকওসআন্তচঅকসভচক্তঅসসচহিসপ্রণামীজসকচঅসনাই,সআরসআপনাব্দকসপ্রণামীজস

কচঅ াসকৃিা ে্সহইজামীজ।’  

  

* * * 
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স্বামীজীরীঅসসচহিসআমীজাঅসচিনিাঅসমীজাত্রসফশখাসহ ।সপ্র্মীজ—আব্দমীজচঅকাসযাইিাঅসপূব্দিে;সফস-

িাঅকাঅস ফশখাঅসক্াস্ব্দনকসাসিচজজামীজ।স চদ্ব্িী —যখনস চিচনস চদ্ব্িী িাঅস চিজািস এিংস

আব্দমীজচঅকাস যাত্রাস কব্দঅনস িাহাঅস চকে স পূব্দিে।স িৃিী স এিংস ফ ষিাঅস ফশখাস হ স িা হাঅস

ফশহি াব্দ অস ে -সািস মীজাসস পূব্দিে।স এইস ক িাব্দঅস িা হাঅস চনকসস যাহাস চকে স চ ক্ষাস

কচঅ াচেজামীজ,সিাহাঅসআব্দশ াপান্তসচিিঅণসফশও াস্ সম্ভি।সযাহাসমীজব্দনসআব্দে,সিাহাঅসচভিঅস

সাধাঅণ-পাঠব্দকঅসউপব্দযা ীসচিষ গুচজসরানাইব্দিসফিষ্টাসকচঅি।  

  

চিজািসহইব্দিস চেচঅ াস আচস াইস চিচনস চহন্দ চশব্দ অসরাচি-চিিাঅসসম্বব্দন্ধসওস ফকানস ফকানস

সম্প্রশাব্দ অসি িহাব্দঅঅসউপঅসিীব্রসকসাক্ষসকচঅ াসফযসিক্তৃিাগুচজসমীজান্দ্রাব্দরসচশ াচেব্দজন,স

িাহাসপাঠসকচঅ াসআচমীজসমীজব্দনসকচঅ াচেজামীজ,সস্বামীজীরীঅসভাষাসাসএকস সফি ীসকড়াসহই াব্দে।স

িা হাঅসচনকসসফসসক্াসপ্রকা ওসকচঅ াচেজামীজ।সশুচন াসচিচনসিচজব্দজনিঃসযাহাসচকে সিচজ াচে,স

সমীজস্তস সি ।স আঅস যাহাব্দশঅস সম্বব্দন্ধস ঐরূপস ভাষাস ি িহাঅস কচঅ াচে,স িা হাব্দশঅস কাব্দযেঅস

ি জনা সউহাস চিন্দ মীজাত্রওস্চধকসকড়াসনব্দহ।সসি সক্াঅসসব্দঙ্কািসিাসফ াপনসকঅাঅসফিাস

ফকানসকাঅণসফশচখসনা;সিব্দিসঐরূপসকাব্দযেঅসঐরূপসসমীজাব্দজািনাসকচঅ াচেসিচজ াসমীজব্দনসকচঅওস

নাসফয,সিা হাব্দশঅসউপঅসআমীজাঅসঅা সচেজসিাসআব্দে,স্ ্িাসফকহসফকহসফযমীজনসভাচি াস্ াব্দকন,স

কিেি ব্দিাব্দধসযাহাসকচঅ াচে,সিাহাঅসরন সএখনসআচমীজসদুিঃচখি।সও-ক্াঅসএকসাওসসি স

নব্দহ।সআচমীজসঅাচ  াওসঐসকারসকচঅসনাইসএিংসকচঅ াচেসিচজ াওসদুিঃচখিসনচহ।সএখনওস

যচশসঐরূপসফকানস্চপ্র সকাযেসকঅাসকিেি সিচজ াসফিাধসহ ,সিাহাসহইব্দজসএখনওসঐরূপস

চনিঃসব্দঙ্কাব্দিসউহাসচনশ্চ সকচঅি। 

  

ভিসসন্ন াসীব্দশঅসসম্বব্দন্ধসআঅসএকচশনসক্াসউঠা সিচজব্দজনিঃস্ি  স্ব্দনকসিশমীজাব্দ সস

ফজাকসও াব্দঅব্দণ্টঅসভব্দ সচকম্বাসউৎকসসদুষ্কমীজেসকচঅ াসজ কাইিাঅসরন সসন্ন াসীঅসফিব্দ সফিড়া স

সি ;স চকন্তুস ফিামীজাব্দশঅওস একস স ফশাষস আব্দে।স ফিামীজঅাসমীজব্দনসকঅ,স ফকহসসন্ন াসীসহইব্দজইস

িাহাঅসঈশ্বব্দঅঅসমীজিসচত্রগুণািীিসহও াসিাই।সফসসফপসসভচঅ াসভাজসখাইব্দজসফশাষ,সচিোনা স

শুইব্দজস ফশাষ,সএমীজনস চক,সর িাস িাসোচিসপযেন্তস িাহাঅস ি িহাঅসকঅাঅস ফযাসনাই।স ফকন,স

িাহাঅাওসফিাসমীজান ষ,সফিামীজাব্দশঅসমীজব্দিসপূণেসপঅমীজহংসসনাসহইব্দজসিাহাঅসআঅসফ রু াসিস্ত্রস
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পচঅিাঅস্ চধকাঅসনাই—ইহাসভ জ।সএকসসমীজব্দ সআমীজাঅসএকচসসসন্ন াসীঅসসচহিসআজাপসহ ।স

িা হাঅস ভাজস ফপাষাব্দকঅস উপঅস ভাচঅস ফিা ক।স ফিামীজঅাস িা হাব্দকস ফশচখব্দজস চনশ্চ ইস ফ াঅস

চিজাসীসমীজব্দনসকচঅব্দি।সচকন্তুসিাস্তচিকসচিচনসয্া ে্সসন্ন াসী। 

  

স্বামীজীরীসিচজব্দিনিঃসফশ -কাজ-পাত্র-ব্দভব্দশসমীজানচসকসভািসওস্ন ভব্দিঅস্ব্দনকসিাঅিমীজ স

হ ।সধমীজেসসম্বব্দন্ধওস ফসইরূপ।সপ্রব্দি কসমীজান ব্দষঅইস আিাঅস একসা-না-একসাস চিষব্দ স ফি ীস

ফিা কস ফশচখব্দিসপাও াস যা ।সর ব্দিঅস প্রব্দি ব্দকইস চনব্দরব্দকস ফি ীসি চদ্ধমীজান্সমীজব্দনস কব্দঅ।স

িাহাব্দিস ক্ষচিসনাই।স চকন্তুস আচমীজইস ফকিজসি চি,স্ব্দন সি ব্দিসনা,সইহাব্দিইসযিস িব্দ াজস

উপচস্থিসহ ।সপ্রব্দি ব্দকইস িা ,সপ্রব্দি কস চিষ সাস্পঅসসকব্দজস িাহাঅইসমীজিস ফশখ কসওস

ি ি ক।সফসসফযসাসসি সি চি াব্দেসিাসযাহাসরাচন াব্দেসিাহাসোড়াসআঅসফকানসসি স্াচকব্দিস

পাব্দঅসনা।সসাংসাচঅকসচিষব্দ ইসহউকসিাসধমীজেসম্বন্ধী সফকানসচিষব্দ ইসহউক,সও-রূপসভািস

ফকানমীজব্দিসমীজব্দনসআচসব্দিসফশও াসউচিিসন । 

  

র ব্দিঅসফকানসচিষব্দ ইসসকব্দজঅসউপঅসএকসআইনসখাব্দসসনা।সফশ -কাজ-পাত্র-ব্দভব্দশসনীচিস

এিংসফসৌন্দযেব্দিাধওসচিচভন্নসফশখাসযা ।সচিিি-ব্দশব্দ সএকসস্ত্রীব্দজাব্দকঅসিহুসপচিস্াকাঅস

প্র্াস প্রিচজিস আব্দে।স চহমীজাজ -ভ্রমীজণকাব্দজস আমীজাঅস ঐরূপস একচসস চিিিী স পচঅিাব্দঅঅস

সচহিসসাক্ষাৎসহই াচেজ।সঐসপচঅিাব্দঅসে রনসপ রুষসএিংসঐসে রব্দনঅসএকচসসস্ত্রীসচেজ।স

ক্রব্দমীজসপচঅিব্দ অস াঢ়িাসরচন্মব্দজসআচমীজসএকচশনসিাহাব্দশঅসঐসক প্র্াসসম্বব্দন্ধসিজা সিাহাঅাস

চিঅক্তস হই াস িচজ াচেজ,স ‘ি চমীজস সাধ স সন্ন াসীস হই াস ফজাকব্দকস স্বা ে্পঅিাস চ খাইব্দিস

িাচহব্দিে?সএচসসআমীজাঅইসউপব্দভা  ,স্ব্দন অসন —এরূপসভািাসচকস্ন া সনব্দহ?’সআচমীজস

ফিাসশুচন াস্িাক! 

  

নাচসকাসএিংসপাব্দ অসখিেিাস জই াইস িীব্দনঅস ফসৌন্দযে-চিিাঅ,স এ-ক্াসসকব্দজঅইস রানাস

আব্দে।সআহাঅাচশসসম্বব্দন্ধওসঐরূপ।সইংব্দঅরসআমীজাব্দশঅসমীজিসস িাচসিসিাউব্দজঅস্ ন্নসভাজিাব্দসস

না।সএকসসমীজব্দ সফকানসস্থাব্দনঅসরর-সাব্দহব্দিঅস্ন ত্রসিশজীসহও া সি্াকাঅসকিকগুচজস

উচকজসফমীজাক্তাঅসিা হাঅসসম্মানা ে্সউত্তমীজসচসধাসপাঠাই াচেব্দজন।সিাহাঅসমীজব্দধ সকব্দ কসফসঅস

স িাচসিসিাউজসচেজ।সরর-সাব্দহিসস িাচসিসিাউব্দজঅসভািসখাই াসউহাসপিাসিাউজসমীজব্দনস
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কব্দঅনসএিংসউচকজব্দশঅসসচহিসসাক্ষাৎসহইব্দজসিব্দজন,স‘ You ought not to have given me 

rotten rice.’—(ব্দিামীজাব্দশঅসপিাসিাজগুচজসআমীজাব্দকসফশও াসভাজসহ সনাই।) 

  

ফকানস একস সমীজব্দ স ফেব্দনস যাইব্দিচেজামীজ;স ফসইস কামীজঅা স িাঅ-পা িচসস সাব্দহিস চেব্দজন।স

ক্াপ্রসব্দঙ্গস িামীজাব্দকঅস চিষব্দ স আচমীজস িচজজামীজ,স ‘স িাচসিস গুড় কস িামীজাকসরজপূণেস হু কা স

ি িহাঅসকঅাইসিামীজাক -ব্দসিব্দনঅসফশ্রষ্ঠসউপব্দভা ।’সআমীজাঅসচনকসসখ িসভাজসিামীজাকসচেজ,স

িা হাচশ ব্দকসউহাসফশচখব্দিওসচশজামীজ।সিা হাঅাসআঘ্রাণসজই াইসিজব্দজন,স‘এসফিাস্ চিসদু েন্ধ!স

ইহাব্দকসি চমীজসস  ন্ধসিজ?’সএইরূব্দপস ন্ধ,সআস্বাশ,সফসৌন্দযেসপ্রভৃচিসসকজসচিষব্দ ইসসমীজার-

ফশ -কাজব্দভব্দশসচভন্নসচভন্নসমীজি। 

  

স্বামীজীরীঅসপূব্দিোক্তসক্াগুচজসহৃশ ঙ্গমীজসকচঅব্দিসআমীজাঅসচিজম্বসহ সনাই।সআমীজাঅসমীজব্দনসহইজ,স

পূব্দিেসচ কাঅসকঅাসআমীজাঅসকিসচপ্র সচেজ।সফকানসপশুপক্ষীসফশচখব্দজসকিক্ষব্দণসউহাব্দকসমীজাচঅি,স

এইসরন সপ্রাণসেসেসসকচঅি।সমীজাচঅব্দিসনাসপাচঅব্দজস্ি ন্তসকষ্টসফিাধসহইি।সএখনসও-রূপস

প্রাচণিধসএব্দকিাব্দঅইসভাজসজাব্দ সনা।সস িঅাংসফকানসচরচনষসাসভাজসজা াসিাসমীজন্দসজা াস

ফকিজস্ভ াব্দসঅসকার। 

  

আপনাঅসমীজিসিরা সঅাচখব্দিসপ্রব্দি কসমীজান ব্দষঅইসএকসাসচিব্দ ষসচরশসফশখাসযা ।সধমীজেমীজিস

সম্বব্দন্ধসআিাঅসউহাঅসচিব্দ ষসপ্রকা ।সস্বামীজীরীসঐসসম্বব্দন্ধসএকচসস ল্পসিচজব্দিনিঃসএকসসমীজব্দ স

একচসসক্ষ িসঅার সর সকচঅিাঅসরন স্ ন সএকসঅারাসসশজিব্দজসউপচস্থিসহইব্দজন।সকাব্দরইস

 ত্রুঅসহািসহইব্দিসচকরূব্দপসঅক্ষাসপাও াসযা সচস্থঅসকচঅিাঅসরন সফসইসঅাব্দর সএকসমীজহাসভাস

আহূিসহইজ।সসভা সইচ্জননী অ,সসূত্রধঅ,সিমীজেকাঅ,সউচকজ,সপ ব্দঅাচহিসপ্রভৃচিসসভাসদ্স ণস

উপচস্থিসহইব্দজন।সইচ্জননী অসিচজব্দজন,স‘ হব্দঅঅসিাচঅচশব্দকসফিড়সচশ াসএকসিৃহৎসখাজসখননস

কঅ।’স সূত্রধঅস িচজজ,স ‘কাব্দঠঅস ফশও াজস ফশও াস যাক।’স িামীজাঅসিচজজ,স ‘িামীজঅাঅসমীজিস

মীজরি িস চকে ইস নাই,স িামীজঅাঅস ফিড়াস শাও।’স কামীজাঅস িচজজ,স ‘ও-সিস কাব্দরঅস ক্াস ন ,স

ফজাহাঅসফশও াজইসভাজ,সফভশসকচঅ াসগুচজব্দ াজাসআচসব্দিসপাচঅব্দিসনা।’সউচকজসিচজব্দজন,স

‘চকে ইসকচঅিাঅসশঅকাঅসনাই,সআমীজাব্দশঅসঅার সজইিাঅস ত্রুব্দশঅসফকানস্চধকাঅসনাই—এইস

কা্াচসসিাহাব্দশঅসিকেয চক্তসদ্ব্াঅাসি িাই াসফশও াসহউক।’সপ ব্দঅাচহিসিচজব্দজন,স‘ফিামীজঅাস
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সকব্দজইস িাি ব্দজঅস মীজিস প্রজাপস িচকব্দিে।স ফহামীজস যা স কঅ,স স্বস্ত  নস কঅ,স ি জসীস শাও,স

 ত্রুঅাসচকে ইসকচঅব্দিসপাচঅব্দিসনা।’সএইরূব্দপসঅার সিা িাইিাঅসফকানসউপা সচস্থঅসনাসকচঅ াস

িাহাঅাসচনরসচনরসমীজিসজই াসমীজহাসহুজস্থূজসিকেসআঅম্ভসকচঅজ।সএসঅকমীজসকঅাইসমীজান ব্দষঅস

স্বভাি! 

  

 ল্পচসসশুচন াসআমীজাঅওসমীজান ব্দষঅসমীজব্দনঅসএকব্দ ব্দ সফিা কসসম্বব্দন্ধসএকচসসক্াসমীজব্দনসপচড়জ,স

স্বামীজীরীব্দকসিচজজামীজ,স‘স্বামীজীরী,সআচমীজসফেব্দজব্দিজা সপা ব্দজঅসসচহিসআজাপসকচঅব্দিসিড়স

ভাজিাচসিামীজ।সএকচশনসএকচসসপা জসফশচখজামীজসফি সি চদ্ধমীজান্,সইংব্দঅরীওসএকস -আধস স

রাব্দন;সিাঅসিাইসফকিজসরজসখাও া!সসব্দঙ্গসএকচসসভাঙাস সী।সফযখাব্দনসরজসপা ,সখাজস

হউক,সফহাউরসহউক,সনূিনসএকসাসরাব্দজঅসরা  াসফশচখব্দজইসফসখানকাঅসরজসপানসকচঅি।স

আচমীজসিাহাব্দকসএিসরজসখািাঅসকাঅণসচরজ্ঞাসা সফসসিচজজ,স‘ Nothing like water, Sir!’—

জনের মত নিান জজকনষই ননই, মশাই! তাহানি আকম এিটট ভাে ঘটী কেবার ইচ্ছাস

প্রকা সকচঅজামীজ,সফসসউহাসফকানমীজব্দিসজইজসনা।সকাঅণসচরজ্ঞাসা সিচজজ,স‘এচসসভাঙাস সীস

িচজ াইসএিসচশনসআব্দে।সভাজসহইব্দজস্ব্দন সি চঅসকচঅ াসজইি।’  

  

স্বামীজীরীস ল্পসশুচন াসিচজব্দজন,স‘ফসসফিাসফি সমীজরাঅসপা জ!সওব্দশঅসmonomaniacসিব্দজ।স

আমীজাব্দশঅসসকব্দজঅইসঐসঅকমীজসএক-একসাসফিা কসআব্দে।সআমীজাব্দশঅসউহাসিাচপ াসঅাচখিাঅস

ক্ষমীজিাসআব্দে,সপা ব্দজঅসিাহাসনাই।সপা ব্দজঅসসচহিসআমীজাব্দশঅসএইস ক সমীজাত্রসপ্রব্দভশ।সফঅা -

ফ াক-্হঙ্কাব্দঅ,সকামীজ-ব্দক্রাধ-চহংসা সিাস্ন সফকানস্ি ািাঅসিাস্নািাব্দঅসমীজান ষসদুিেজস

হই াসঐসসংযমীজস ক সহাঅাইব্দজইসমীজ  চকজ!সমীজব্দনঅসআব্দি সআঅসিাচপব্দিসপাব্দঅসনা।সআমীজঅাস

িখনসিচজ,সওসফজাকসাসফখব্দপব্দে।সএইসআঅসচক!’  

  

স্বামীজীরীঅসস্বব্দশ ান অা স্ি ন্তসপ্রিজসচেজ,সএ-ক্াসপূব্দিেইসিচজ াচে।সএকচশনসঐসসম্বব্দন্ধস

ক্াসউপচস্থিসহইব্দজস িা হাব্দকস িজাসহ স ফয,সসংসাঅীস ফজাব্দকঅস আপনাপনস ফশব্দ অসপ্রচিস

্ন অা সচনি কিেি সহইব্দজওসসন্ন াসীঅসপব্দক্ষসচনব্দরঅসফশব্দ অসমীজা াসি া সকঅাসএিংসসকজস

ফশব্দ অসউপঅসসমীজশৃচষ্টস্িজম্বনসকচঅ াসসকজসফশব্দ অসকজ াণচিন্তাসহৃশব্দ সঅাখাসভাজ।সঐস
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ক্াঅসউত্তব্দঅসস্বামীজীরীসফযসজ্বজন্তসক্াগুচজসিব্দজন,সিাহাসকখনওসভ চজব্দিসপাচঅিসনা।সচিচনস

িচজব্দজন,স‘ফযসআপনাঅসমীজাব্দকসভািসফশ সনা,সফসস্ব্দন অসমীজাব্দকসআিাঅসচকসপ ষব্দি?’  

  

আমীজাব্দশঅস প্রিচজিস ধব্দমীজে,স আিাঅ-ি িহাঅ,স সামীজাচরকস প্র্া স ফযস ্ব্দনকস ফশাষস আব্দে,স

স্বামীজীরীসএসক্াসস্বীকাঅসকচঅব্দিন,সিচজব্দিন,স ‘ফস-সকজসসংব্দ াধনসকচঅিাঅসফিষ্টাসকঅাস

আমীজাব্দশঅসসিেব্দিাভাব্দিসকিেি ;সচকন্তুসিাইসিচজ াসসংিাশপব্দত্রসইংব্দঅব্দরঅসকাব্দেসফস-সকজস

ফ াষণাসকচঅিাঅসআি  কসচক?স ব্দঅঅস জশসিাচহব্দঅসফযসফশখা ,সিাহাঅসমীজিস শেভসআঅস

ফকস আব্দে?স Darty linen must not be exposed in the street.’স (মীজ জাস কাপড়-ব্দিাপড়স

অাস্তাঅসধাব্দঅ,সফজাব্দকঅসফিাব্দখঅসসামীজব্দনসঅাখাসাসউচিিসন ।)  

  

খ্রীষ্টানসচমীজ নঅী ব্দণঅসসম্বব্দন্ধসএকচশনসক্ািািোসহ ।সিা হাঅাসআমীজাব্দশঅসফশব্দ সকিসউপকাঅস

কচঅ াব্দেনসওসকচঅব্দিব্দেন,সপ্রসঙ্গক্রব্দমীজসআচমীজসএইসক্াসিচজ।সশুচন াসচিচনসিচজব্দজন,স‘চকন্তুস

্পকাঅওসিড়সকমীজসকব্দঅনসনাই।সফশব্দ অসফজাব্দকঅসমীজব্দনঅসশ্রদ্ধাচসসএব্দকিাব্দঅসফ াল্লা সচশিাঅস

চিজক্ষণসফযা াড়সকচঅ াব্দেন।সশ্রদ্ধানাব্দ অসসব্দঙ্গসসব্দঙ্গসমীজন ষ ব্দত্বঅওসনা সহ ।সএ-ক্াসফকহস

চকসফিাব্দি?সআমীজাব্দশঅসফশিব্দশিীঅসচনন্দা,সআমীজাব্দশঅসধব্দমীজেঅসক ৎসাসনাসকচঅ াসচকসিা হাব্দশঅস

চনব্দরঅসধব্দমীজেঅসফশ্রষ্ঠত্বসফশখানসযা সনা?সআঅসএকসক্া,সচযচনসফযসধমীজেমীজিসপ্রিাঅসকচঅব্দিস

িান,সিা হাঅসপূণেস চিশ্বাসস ওসিশন যা ীসকারসকঅাসিাই।স্চধকাং স চমীজ নঅীসমীজ ব্দখসএক,স

কাব্দরসআঅ।সআচমীজসকপসিাঅসউপঅসভাচঅসিসা।’  

  

একচশনসধমীজেসওস ফযা সসম্বব্দন্ধস্ব্দনকসক্াস্চিসস ন্দঅভাব্দিসিচজ াচেব্দজন।সিাহাঅসমীজমীজেস

যিশূঅসমীজব্দনসআব্দে,সএইখাব্দনসচজচখজামীজিঃ  

  

সকজসপ্রাণীইসসিিসস খীসহইিাঅসফিষ্টা সচিব্রি;সচকন্তুসখ িসকমীজসফজাকইসস খী।সকারকমীজেওস

সকব্দজস্নিঅিসকচঅব্দিব্দে;সচকন্তুসিাহাঅস্চভজাচষিসেজসপাইব্দিসপ্রা সফশখাসযা সনা।স

এরূপসচিপঅীিসেজসউপচস্থিসহইিাঅসকাঅণসচক,সিাহাওসসকব্দজসি চিিাঅসফিষ্টাসকব্দঅসনা।স

ফসইরন ইসমীজান ষসদুিঃখসপা ।স ধমীজেসসম্বব্দন্ধস ফযরূপস চিশ্বাসসহউকসনাস ফকন,স ফকহস যচশসঐস

চিশ্বাস-িব্দজস আপনাব্দকস য্া ে্স স খীস িচজ াস ্ন ভিস কব্দঅ,স িাহাস হইব্দজস িাহাঅস ঐস মীজিস
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পচঅিিেনসকচঅিাঅসফিষ্টাসকঅাসকাহাঅওসউচিিসনব্দহ,সএিংসকচঅব্দজওসিাহাব্দিসস েজসেব্দজস

না।সিব্দিসমীজ ব্দখসফযসযাহাইসিজ কসনাসফকন,সযখনসফশচখব্দিসকাহাঅওসধমীজেসসম্বব্দন্ধসক্ািািোস

শুচনিাঅইসফকিজমীজাত্রসআগ্রহসআব্দে,সউহাঅসফকানসচকে স্ ন ষ্ঠাব্দনঅসফিষ্টাসনাই,সিখনইসরাচনব্দিস

ফয,সিাহাঅসফকানসএকসাসচিষব্দ অসশৃঢ়সচিশ্বাসসহ সনাই।  

  

ধব্দমীজেঅস মীজূজস উব্দে  স মীজান ষব্দকস স খীস কঅা।স চকন্তুস পঅরব্দন্মস স খীস হইিস িচজ াস ইহরব্দন্মস

দুিঃখব্দভা সকঅাওসি চদ্ধমীজাব্দনঅসকারসনব্দহ।সএইসরব্দন্ম—এইসমীজ হূিেসহইব্দিইসস খীসহইব্দিসহইব্দি।স

ফযস ধমীজেস দ্ব্াঅাস িাহাস সিাচশিস হইব্দি,স িাহাইস মীজান ব্দষঅস পব্দক্ষস উপয ক্তস ধমীজে।স

ইচন্দ্র ব্দভা রচনিস স খস ক্ষণস্থা ীস ওস িাহাঅস সচহিস ্ি  ম্ভািীস দুিঃখওস ্চনিাযে।স চ শু,স

্জ্ঞানসওসপশুপ্রকৃচিঅস ফজাব্দকঅাইসঐসক্ষণস্থা ীসদুিঃখচমীজচশ্রিসস খব্দকসিাস্তচিকসস খসমীজব্দনস

কচঅ াস ্াব্দক।স যচশস ঐস স খব্দকওস ফকহস রীিব্দনঅস একমীজাত্রস উব্দে  স কচঅ াস চিঅকাজস

সিূণেরূব্দপসচনচশ্চন্তসওসস খীস্াচকব্দিসপাব্দঅ,সিাহাওসমীজন্দসনব্দহ।সচকন্তুসআরসপযেন্তসএরূপস

ফজাকসফশখাসযা সনাই।সসিঅািঅসইহাইসফশখাসযা সফয,সযাহাঅাসইচন্দ্র িচঅিা ে্িাব্দকইসস খস

মীজব্দনস কব্দঅ,স িাহাঅাস আপনাব্দশঅস ্ব্দপক্ষাস ধনিানস চিজাসীস ফজাকব্দশঅস ্চধকস স খীস মীজব্দনস

কচঅ াসফদ্ব্ষসকব্দঅসএিংসউচ্চব্দশ্রণীঅসিহুি  সাধ সইচন্দ্র ব্দভা সফশচখ াসউহাসপাইিাঅসরন স

জাজাচ িসহই াস্স খীসহ ।সসম্রাসসআব্দজকব্দরন্দাঅসসমীজস্তসপৃচ্িীসর  কচঅ া,সপৃচ্িীব্দিস

আঅসর সকচঅিাঅসফশ সনাইসভাচি াসদুিঃচখিসহই াচেব্দজন।সফসইরন সি চদ্ধমীজান্সমীজনীষীঅাস

্ব্দনকসফশচখ াসশুচন াসচিিাঅসকচঅ াস্িব্দ ব্দষসচসদ্ধান্তসকচঅ াব্দেনসফয,সফকানসএকসাসধব্দমীজেস

যচশসপূণেসচিশ্বাসসহ ,সিব্দিইসমীজান ষসচনচশ্চন্তসওসয্া ে্সস খীসহইব্দিসপাব্দঅ। 

  

চিশ াসি চদ্ধসপ্রভৃচিসসকজসচিষব্দ ইসপ্রব্দি কসমীজান ব্দষঅসপ্রকৃচিসচভন্নসচভন্নসফশখাসযা ।সফসইস

রন সিাহাব্দশঅসউপব্দযা ীসধমীজেওসচভন্নসচভন্নসহও াসআি  ক;সনি িাসচকে ব্দিইসউহাসিাহাব্দশঅস

সব্দন্তাষপ্রশসহইব্দিসনা,সচকে ব্দিইসিাহাঅাসউহাঅস্ন ষ্ঠানসকচঅ াসয্া ে্সস খীসহইব্দিসপাচঅব্দিস

না।সচনরসচনরসপ্রকৃচিঅসউপব্দযা ীসফসইসফসইসধমীজেমীজিসচনব্দরব্দকইসভাচি াসচিচন্ত া,সফশচখ াস

ফঠচক া,স িাচে াস জইব্দিস হইব্দি।স উহাস চভন্নস ্ন স উপা স নাই।স ধমীজেগ্রন্থপাঠ,স গুরূপব্দশ ,স

সাধ শ েন,সসৎপ রুব্দষঅসসঙ্গসপ্রভৃচিসঐসচিষব্দ সসাহায সকব্দঅসমীজাত্র। 
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কমীজেসসম্বব্দন্ধসরানাসআি  কস ফয,স ফকান-না-ব্দকানসপ্রকাঅসকমীজেসনাসকচঅ াস ফকহইস্াচকব্দিস

পাব্দঅসনা;সফকিজসভাজসিাসফকিজসমীজন্দ,সর ব্দিসএরূপসফকানসকমীজেইসনাই।সভাজসাসকচঅব্দিস

ফ ব্দজইসসব্দঙ্গসসব্দঙ্গসচকে সনাসচকে সমীজন্দসকচঅব্দিইসহইব্দি।সআঅসফসরন সকমীজেসদ্ব্াঅাসফযমীজনসস খস

আচসব্দি,স চকে -না-চকে স দুিঃখস এিংস ্ভািব্দিাধওস ফসইস সব্দঙ্গস আচসব্দিইস আচসব্দি,স উহাস

্ি  ম্ভািী।সফসসদুিঃখস ক সযচশসনাসজইব্দিসইচ্ছাস্াব্দক,সিাহাসহইব্দজসচিষ -ব্দভা -রচনিস

আপাি-স খজাব্দভঅস আ াসাওস োচড়ব্দিস হইব্দি।স ্ ে্াৎস স্বা ে্-স খস ্ব্দন্বষণস নাস কচঅ াস

কিেি ি চদ্ধব্দিসসকজসকাযেসকচঅ াসযাইব্দিসহইব্দি।সউহাঅসনামীজসচনষ্কামীজসকমীজে,স ীিাব্দিসভ িান্স

্র েনব্দকসিাহাঅইসউপব্দশ সকচঅ াসিচজব্দিব্দেন,স ‘কারসকঅ,সচকন্তুসেজসাসআমীজাব্দকসশাও;স

্ ে্াৎসআমীজাঅসরন ইসকারসকঅ।’  

  

 ীিা,স িাইব্দিজ,স ফকাঅান,স প অাণস প্রভৃচিস ্চিস প্রািীন-গ্রন্থ-চনিদ্ধস  সনািজীঅস য্ায্স

ঐচিহাচসকত্বসসম্বব্দন্ধসআমীজাঅসআব্দশৌসচিশ্বাসসহইিসনা।সস্বামীজীরীব্দকসএকচশনসচরজ্ঞাসাসকচঅ,স

‘ক রুব্দক্ষত্র-য ব্দদ্ধঅস ্নচিপূব্দিেস ্র েব্দনঅস প্রচিস ভ িান্স শ্রীকৃব্দষ্ণঅস ধমীজে-উপব্দশ ,স যাহাস

ভ িশস্ ীিা সচজচপিদ্ধসআব্দে,সিাহাসয্া ে্সঐচিহাচসকস সনাসচকনা?’সউত্তব্দঅসচিচনসযাহাস

িচজ াচেব্দজন,সিাহাসিড়সস ন্দঅ।স চিচনসিচজব্দজনিঃস ীিাস্চিসপ্রািীনসগ্রন্থ।সপ্রািীনসকাব্দজস

ইচিহাসস ফজখাঅস িাস প স্তকাচশস োপাঅস এখনকাঅস মীজিস এিস ধ মীজধামীজস চেজস না;স ফসরন স

ফিামীজাব্দশঅস মীজিস ফজাব্দকঅস কাব্দেস ভ িশস্ ীিাঅস ঐচিহাচসকত্বস প্রমীজাণস কঅাস কচঠন।স চকন্তুস

 ীব্দিাক্তস সনাসয্ায্স চস াচেজস চকনা,স ফসরন স ফিামীজাব্দশঅসমীজা্াস ামীজাইিাঅসকাঅণওস

ফশচখব্দিচেসনা।সফকনসনাসযচশসফকহ—শ্রীভ িান্সসাঅচ্সহই াস্র েনব্দকস ীিাসিচজ াচেব্দজন,স

ইহাস্কাস সপ্রমীজাণ-প্রব্দ াব্দ সফিামীজাব্দশঅসি িাই াসচশব্দিসপাব্দঅ,সিাহাসহইব্দজইসচকসফিামীজঅাস

 ীিাব্দিসযাহাসচকে সফজখাসআব্দে,সিাহাসচিশ্বাসসকচঅব্দি?সসাক্ষাৎসভ িান্সযখনসফিামীজাব্দশঅস

চনকসসমীজূচিেমীজান্সহই াসআচসব্দজওসফিামীজঅাসিা হাব্দকসপঅীক্ষাসকচঅব্দিসে সসওসিা হাঅসঈশ্বঅত্বস

প্রমীজাণসকচঅব্দিসিজ,সিখনস ীিাসঐচিহাচসকস চকনা,সএস িৃ্াসসমীজস াসজই াসফকনস  চঅ াস

ফিড়াও?সপাঅসযচশসফিাস ীিাঅসউপব্দশ গুচজসযিসাসসম্ভিসরীিব্দনসপচঅণিসকচঅ াসকৃিা ে্স

হও।সপঅমীজহংসব্দশিসিচজব্দিন,স‘আমীজসখা,স াব্দেঅসপািাসগুব্দণসচকসহব্দি?’সআমীজাঅসফিাধসহ স

ধমীজে াব্দস্ত্রসচজচপিদ্ধস সনাঅসউপঅসচিশ্বাস-্চিশ্বাসসকঅাসis a matter of personal equationস

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 58 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

(ি চক্ত িসি াপাঅ)—্ ে্াৎসমীজান ষসফকানসএকস্িস্থা-চিব্দ ব্দষসপচড় াসিাহাসহইব্দিসউদ্ধাঅ-

কামীজনা সপ্সখ  চরব্দিস্াব্দকসএিংসধমীজে াব্দস্ত্রসচজচপিদ্ধসফকানস সনাঅসসচহিসিাহাঅসচনব্দরঅস

্িস্থাসচঠকসচঠকসচমীজচজব্দিব্দেসফশচখব্দিসপাইব্দজসঐস সনাসঐচিহাচসকসিচজ াসচনশ্চ সচিশ্বাসস

কব্দঅ।সআঅসধমীজে াব্দস্ত্রাক্তসঐস্িস্থাঅসউপব্দযা ীসউপা ওসআগ্রব্দহঅসসচহিসগ্রহণসকব্দঅ। 

  

 াঅীচঅকসএিংসমীজানচসকস চক্তস্ভীষ্টসকাব্দযেঅসচনচমীজত্তসসংঅক্ষণসকঅাসফযসপ্রব্দি ব্দকঅসকিশূঅস

কিেি ,সস্বামীজীরীসএকচশনসিাহাস্চিসস ন্দঅভাব্দিসআমীজাব্দশঅসি িাই াচেব্দজন,স‘্নচধকাঅস

িিো সিাস িৃ্াসকাব্দরসফযস চক্তক্ষ সকব্দঅ,স্ভীষ্টসকাযেচসচদ্ধঅসরন সপযোপ্তস চক্তসফসসআঅস

ফকা্া সপাইব্দি?সThe sum-total of the energy which can be exhibted by an ego is a 

constant quantity—্ ে্াৎসপ্রব্দি কসরীিািাঅসচভিব্দঅসনানাভাব্দিসপ্রকা সকচঅিাঅসফযস চক্তস

িিেমীজানস অচহ াব্দে,স উহাস সীমীজািদ্ধ;স স িঅাংস ফসইস  চক্তঅস ্চধকাং স একভাব্দিস প্রকাচ িস

হইব্দজসিিসাসআঅস্ন ভাব্দিসপ্রকাচ িসহইব্দিসপাব্দঅসনা।সধব্দমীজেঅস ভীঅসসি সকজসরীিব্দনস

প্রি ক্ষসকচঅব্দিসহইব্দজস্ ব্দনকস চক্তঅসপ্রব্দ ারন;সফসইরন ইসধমীজেপব্দ্অসপচ্কচশব্দ অসপ্রচি—

চিষ ব্দভা সইি াচশব্দিস চক্তক্ষ সনাসকচঅ াসব্রহ্মিযোচশঅসদ্ব্াঅাস চক্তসংঅক্ষব্দণঅসউপব্দশ স

সকজসরাচিঅসধমীজেগ্রব্দন্থইসফশচখব্দিসপাও াসযা ।’  

  

স্বামীজীরীসিাঙজাব্দশব্দ অসপল্লীগ্রামীজসওসি্াকাঅসফজাকব্দশঅসকিকগুচজসআিঅব্দণঅসউপঅসিড়স

একসাসসন্তুষ্টসচেব্দজনসনা।সপল্লীগ্রাব্দমীজঅসএকইসপ ষ্কচঅণীব্দিসোন,সরজব্দ ৌিসপ্রভৃচিসএিংসফসইস

প ক ব্দঅঅসরজইসপানসকঅাঅসপ্র্াঅসউপঅসচিচনসভাচঅসচিঅক্তসচেব্দজন। 

  

স্বামীজীরীঅসএকসএকসচশব্দনঅসএইরূপসক্ািািোসধচঅ াসঅাচখব্দিসপাচঅব্দজসএকসএকখাচনসপ স্তকস

হইি।সএকইসপ্রব্দশ্নঅসিাঅিাঅসএকইসভাব্দিসউত্তঅসফশও াসএিংসএকইসশৃষ্টাব্দন্তঅসসাহাব্দয স

ফিািানসিা হাঅসঅীচিসচেজসনা।সযিিাঅইসফসইসপ্রব্দশ্নঅসউত্তঅসচশব্দিন,সিিিাঅইসউহাসনূিনস

ভাব্দিস নূিনস শৃষ্টান্ত-সহাব্দ স এমীজচনস িচজিাঅস ক্ষমীজিাস চেজস ফয,স উহাস সিূণেস নূিনস িচজ াস

ফজাব্দকঅসফিাধসহইিসএিংসিা হাঅসক্াসশুচনব্দিসক্লাচন্তব্দিাধসশূব্দঅস্াক ক,সআগ্রহসওস্ন অা স

উত্তব্দঅাত্তঅসিৃচদ্ধসপাইি।সিক্তৃিাসসম্বব্দন্ধওসিা হাঅসঐসপ্র্াসচেজ।সভাচি াসচিচন্ত াসিচজিাঅস

চিষ গুচজস (points)স চজচখ াস চিচনস ফকানকাব্দজস িক্তৃিাস কচঅব্দিস পাচঅব্দিনস না।স িক্তৃিাঅস
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্ি িচহিসপূিেসপযেন্তসহাচস-িামীজাসা,সসাধাঅণভাব্দিসক্ািািোসএিংসিক্তৃিাঅসসব্দঙ্গসসিূণেস

সম্বন্ধহীনসচিষ সকজসজই াওসিিোসকচঅব্দিন। 

  

পূব্দিেইসিচজ াচে,সপাশ্চাি স চিজ্ঞাব্দনঅসসহাব্দ স চহন্দ ধমীজেস ি িাইব্দিসএিংস চিজ্ঞানসওস ধব্দমীজেঅস

সামীজ্জনস সফশখাইব্দিসস্বামীজীরীঅসমীজিসআঅসকাহাব্দকওসফশখাসযা সনাই।সফস-চিষব্দ সদু-িাঅচসস

ক্াসআরসউপহাঅসচশিাঅসইচ্ছা। 

  

স্বামীজীরীসিচজব্দিনিঃসফিিনস্ব্দিিন,সস্থূজসসূষ্ম ব—সিইসএকব্দত্বঅসচশব্দকসঊধ্বেশ্বাব্দসসধািমীজান।স

প্র্ব্দমীজসমীজান ষসযিসঅকমীজসচরচনষসফশচখব্দিসজাচ জ,সিাহাব্দশঅসপ্রব্দি কচসব্দকসচিচভন্নসচরচনষস

মীজব্দনসকচঅ াসচভন্নসচভন্নসনামীজসচশজ।সপব্দঅসচিিাঅসকচঅ াসঐসসমীজস্তসচরচনষগুচজস৯৩সাসমীজূজসিি স

( elements)সহইব্দিসউৎপন্নসহই াব্দে,সচস্থঅসকচঅজ। 

  

ঐসমীজূজসিি গুচজঅসমীজব্দধ সআিাঅস্ব্দনকগুচজসচমীজশ্রিি স(compound) বকেো এখন অনননির 

েনন্দহ হইনতনছ। আর যখন রোেন-শাস্ত্র (Chemistry) নশষ মীমাংোে নপ ৌঁকছনব, তখন 

েিে জজকনষই এি জজকননষরই অবস্থানভেমাত্র—নবাঝা যাইনব। প্রথনম তাপ, আনো 

ও তকিৎ (heat, light and electricity)সচিচভন্নস চক্তসিচজ াসসকব্দজসরাচনি।সএখনসপ্রমীজাণস

হই াব্দে,সঐগুচজসসিসএক,স একস চক্তঅইস্িস্থান্তঅসমীজাত্র।স ফজাব্দকসপ্র্ব্দমীজসসমীজস্তস পশা ে্স

ফিিন,স ্ব্দিিনস ওস উচদ্ভশ—এইস চিনস ফশ্রণীব্দিস চিভক্তস কচঅজ।স িাঅপঅস ফশচখজস ফয—

উচদ্ভব্দশঅসপ্রাণসআব্দে,স্ন সসকজসফিিনসপ্রাণীঅসন া স মীজন চক্তসনাইসমীজাত্র।সিখনসখাচজস

দুইচসসফশ্রণীসঅচহজ—ফিিনসওস্ ব্দিিন।সআিাঅসচকে চশনসপব্দঅসফশখাসযাইব্দি,সআমীজঅাসযাহাব্দকস

্ব্দিিনসিচজ,সিাহাব্দশঅওস্ল্পচিস্তঅসবিিন সআব্দে১৪।  

  

পৃকথবীনত নয উচ্চ-কনম্ন জকম নেখা যাে, তাহাও েতত েমতে হইো এিভানব পকরণত 

হইবার নচষ্টা িকরনতনছ। বষ োর জনে পব েতাকে উচ্চ জকম ধুইো কিো িহ্বরেিে পকেনত 

পূণ ে হইনতনছ। এিটা উষ্ণ জজকনষ নিান জােিাে রাকখনে উহা ক্রনম চতুষ্পাশ্ব েস্থ 

দ্রনবের নোে েমান উষ্ণভাব ধারণ িকরনত নচষ্টা িনর। উষ্ণতাশজি এইরূনপ েঞ্চােন, 

েংবাহন, কবকিরণাকে (conduction, convection and radiation) উপাে-অবেম্বনন েব েো 

েমভাব বা এিনের কেনিই অগ্রের হইনতনছ। 
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িানছর ফে ফুে পাতা কশিি আমরা কভন্ন কভন্ন নেকখনেও বাস্তকবি উহারা নয এি, 

কবজ্ঞান ইহা প্রমাণ িকরোনছ। জত্রনিাণ (prism) িাাঁনচর মধে কেো নেকখনে এি োো রঙ 

রামধনুর োতটা রনঙর মত পৃথি্ পৃথি্ কবভি নেখাে। োো চনক্ষ নেকখনে এিই রঙ, 

আবার োে বা নীে চশমার কভতর কেো নেকখনে েমস্তই োে বা নীে নেখাে। 

  

এইরূপস যাহাস সি ,স িাহাস এক।স মীজা াস দ্ব্াঅাস আমীজঅাস পৃ্ক্স পৃ্ক্স ফশচখস মীজাত্র।স ্িএিস

ফশ কাজািীিস্চিভক্তস্নদ্ব্িসসি ািজম্বব্দনসমীজান ব্দষঅসযিসচকে স চভন্নসচভন্নসপশা ে্চিজ্ঞানস

উপচস্থিসহইব্দজওসমীজান ষসসি ব্দকসধচঅব্দিসপাব্দঅসনা,সফশচখব্দিসপা সনা। 

  

এইেব িথা শুকনো বকেোম, ‘স্বামীজী, আমানের নচানখর নেখাটাই কি েব েমে টিি 

েতে? েুখানা নরে োইন েমান্তরানে, নেখাে নযন উহারা ক্রনম এি জােিাে কমকেো 

কিোনছ। মরীকচিা, রজু্জনত েপ েভ্রম প্রভৃকত optical illusion (েৃটষ্টকবভ্রম) েব েোই 

হইনতনছ। Fluorspar নামি পাথনরর নীনচ এিটা নরখানি double refraction-এ েুনটা 

নেখাে। এিটা উডনপজিে আধ-গ্লাে জনে ডুবাইো রাকখনে নপজিনের জেমগ্ন ভািটা 

উপনরর ভাি অনপক্ষা নমাটা নেখাে। আবার েিে প্রাণীর নচাখগুকে কভন্ন কভন্ন 

ক্ষমতাকবকশষ্ট এি এিটা নেি (lens) মাত্র। আমরা নিান জজকনষ যত বি নেকখ, নঘািা 

প্রভৃকত অননি প্রাণী তাহাই তেনপক্ষা বি নেকখো থানি, নিন না তাহানের নচানখর 

নেি কবকভন্ন শজিকবকশষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচনক্ষ নেকখ, তাহাই নয েতে, তাহারও 

নতা প্রমাণ নাই। জন ে্টুোটে কমে বকেোনছনঃ মানুষ ‘েতে েতে’, িকরো পািে, কিন্তু 

প্রিৃকত েতে (Absolute Truth) বুজঝবার ক্ষমতা মানুনষর নাই, িারণ ঘটনাক্রনম প্রিৃত 

েতে মানুনষর হস্তিত হইনে তাহাই নয বাস্তকবি েতে, ইহা নে বুজঝনব কি িকরো? 

আমানের েমস্ত জ্ঞান relative (আনপকক্ষি), Absolute বুজঝবার ক্ষমতা নাই। অতএব 

Absolute ভিবান্ বা জিৎিারণনি মানুষ িখনই বুজঝনত পাকরনব না। 

  

স্বামীজী॥ নতামার বা েচরাচর নোনির Absolute জ্ঞান না থাকিনত পানর, তাই বকেো 

িাহারও নাই, এমন িথা কি িকরো বে? অজ্ঞান বা কমথোজ্ঞান বকেো েুইরিম ভাব 

বা অবস্থা আনছ। এখন নতামরা যাহানি জ্ঞান বে, বাস্তকবি উহা কমথোজ্ঞান। 

েতেজ্ঞাননর উেে হইনে উহা অন্তকহেত হে, তখন েব এি নেখাে। দ্বৈতজ্ঞান 

অজ্ঞানপ্রেূত। 
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আচমীজ॥সস্বামীজীরী,সএসফিাসিড়সভ ানকসক্া!সযচশসজ্ঞানসওসচমীজ্ াজ্ঞানসদুইচসসচরচনষস্াব্দক,স

িাহাসহইব্দজসআপচনসযাহাব্দকসসি জ্ঞানসভাচিব্দিব্দেন,সিাহাওসফিাসচমীজ্ াজ্ঞানসহইব্দিসপাব্দঅ,স

আঅসআমীজাব্দশঅসফযসবদ্ব্িজ্ঞানব্দকসআপচনসচমীজ্ াজ্ঞানসিচজব্দিচেব্দজন,সিাহাওসফিাসসি সহইব্দিস

পাব্দঅ? 

  

স্বামীজীরী॥স চঠকস িচজ াে,স ফসইরন ইস ফিব্দশস চিশ্বাসস কঅাস িাই।স পূিেকাব্দজস আমীজাব্দশঅস

মীজ চনঋচষ ণসসমীজস্তসবদ্ব্িজ্ঞাব্দনঅসপাব্দঅস চ  াসঐস্নদ্ব্িসসি স্ন ভিসকচঅ াসযাহাসিচজ াস

চ  াব্দেন,স িাহাব্দকইস ফিশস িব্দজ।স স্বপ্নস ওস রাগ্রিস ্িস্থাঅস মীজব্দধ স ফকান্সসাস সি স ফকান্সসাস

্সি ,সআমীজাব্দশঅসচিিাঅসকচঅ াসিচজিাঅসক্ষমীজিাসনাই।সযিক্ষণসনাসঐসদুইস্িস্থাঅসপাব্দঅস

চ  াসশা ড়াই া—ঐসদুইস্িস্থাব্দকসপঅীক্ষাসকচঅ াসফশচখব্দিসপাচঅি,সিিক্ষণসফকমীজনসকচঅ াস

িচজি—ফকান্সসাসসি ,সফকান্সসাস্ সি ?সশুধ সদুইচসসচিচভন্নস্ িস্থাঅস্ ন ভিসহইব্দিব্দে,সএরূপস

িজাসযাইব্দিসপাব্দঅ।সএকস্িস্থা সযখনস্াক,সিখনস্ন সাব্দকসভ জসিচজ াসমীজব্দনসহ ।সস্বব্দপ্নস

হ ব্দিাস কচজকািা স ফকনাব্দিিাস কচঅব্দজ,স উচঠ াস ফশখ—চিোনা স শুই াস আে।স যখনস

সি জ্ঞাব্দনঅসউশ সহইব্দি,সিখনসএকস চভন্নসদুইসফশচখব্দিসনাসএিংসপূব্দিেঅসবদ্ব্িজ্ঞানসচমীজ্ াস

িচজ াসি চিব্দিসপাচঅব্দি।সচকন্তুসএ-সিস্ব্দনকসশূব্দঅঅসক্া,সহাব্দিখচড়সহইব্দিসনাসহইব্দিইস

অামীজা ণসমীজহাভাঅিসপচড়িাঅসইচ্ছাসকচঅব্দজসিচজব্দিসফকন?সধমীজেস্ন ভব্দিঅসচরচনষ,সি চদ্ধসচশ াস

ি চিিাঅসনব্দহ।সহাব্দিনাব্দিসকচঅব্দিসহইব্দি,সিব্দিসইহাঅসসি াসি সি চিব্দিসপাচঅব্দি।সএ-ক্াস

ফিামীজাব্দশঅসপাশ্চাি স Chemistry (রোেন), Physics (পোথ েকবেো), Geology (ভূতত্ত্বকবেো) 

প্রভৃকতর অনুনমাকেত। ে-ুনবাতে Hydrogen (উেজান) আর এি নবাতে Oxygen 

(অম্লজান) েইো ‘জে িই?’ বকেনে কি জে হইনব, না তাহানের এিটা শি জােিাে 

রাকখো electric current (তকিৎ-প্রবাহ) তাহার নভতর চাোইো তাহানের combination 

(েংনযাি, কমেণ ননহ) িকরনে তনব জে নেকখনত পাইনব এবং বুজঝনব নয, জে 

hydrogen ও oxygenসনামীজকস  াসসহইব্দিসউৎপন্ন।স্নদ্ব্িসজ্ঞানসউপজচিসকচঅব্দিসফ ব্দজওস

ফসইরূপসধব্দমীজেসচিশ্বাসসিাই,সআগ্রহসিাই,স্ধ িসা সিাই,সপ্রাণপণসযত্নসিাই,সিব্দিসযচশসহ ।স

একসমীজাব্দসঅস্ভ াসসি া সকঅাইসকিসকচঠন,সশ সিৎসব্দঅঅস্ভ াব্দসঅসফিাসক্াইসনাই।স
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প্রব্দি কসি চক্তঅস িস িসরব্দন্মঅসকমীজেেজসচপব্দঠসিা ধাসঅচহ াব্দে।সএকমীজ হূিেসশ্ম াননিঅা  স

হইজ,সআঅসিচজব্দজসচকনা,স‘কই,সআচমীজসফিাসসিসএকসফশচখব্দিচেসনা!’  

  

আচমীজ॥সস্বামীজীরী,সআপনাঅসঐসক্াসসি সহইব্দজসফযস Fatalismস(্শৃষ্টিাশ)সআচস াসপব্দড়।স

যচশস িহুস রব্দন্মঅস কমীজেেজস একরব্দন্মস যাইিাঅস ন ,স িব্দিস আঅস ফিষ্টাস আগ্রহস ফকন?স যখনস

সকব্দজঅসমীজ চক্তসহইব্দি,সিখনসআমীজাঅওসহইব্দি। 

  

স্বামীজীরী॥সিাহাসনব্দহ।সকমীজেেজসফিাস্ ি  ইসফভা সকচঅব্দিসহইব্দি,সচকন্তুস্ ব্দনকসকাঅব্দণসঐ-

সকজস কমীজেেজস খ িস ্ল্পস সমীজব্দ অস মীজব্দধ ইস চনিঃব্দ ষস হইব্দিস পাব্দঅ।স মীজ াচরক-জঠব্দনঅস

পঞ্চা খানাসেচিসশ স চমীজচনব্দসওস ফশখানসযা ,স আিাঅস ফশখাইব্দিস ফশখাইব্দিসসমীজস্তস অািওস

কাসানসযা ।সউহাসচনব্দরঅসআগ্রব্দহঅসউপঅসচনভেঅসকব্দঅ।  

  

সৃচষ্টঅহস স সম্বব্দন্ধওস স্বামীজীরীঅস ি াখ াস ্চিস স ন্দঅিঃস সৃষ্টস িস্তুমীজাব্দত্রইস ফিিনস ওস ্ব্দিিনস

(স চিধাঅসরন )সদুইভাব্দ সচিভক্ত।সমীজান ষসসৃষ্টসিস্তুঅসফিিনভাব্দ অসফশ্রষ্ঠসপ্রাচণচিব্দ ষ।সফকানস

ফকানসধব্দমীজেঅসমীজব্দিসঈশ্বঅসআপনাঅসমীজিসরূপচিচ ষ্টসসিেব্দশ্রষ্ঠসমীজানিরাচিসচনমীজোণসকচঅ াব্দেন;স

ফকহসিব্দজন,সমীজান ষসফজরচিহীনসিানঅচিব্দ ষ;সফকহসিব্দজন,সমীজান ব্দষঅইসফকিজসচিব্দিিনা চক্তস

আব্দে,সিাহাঅসকাঅণসমীজান ব্দষঅসমীজচস্তব্দষ্কসরব্দজঅসভা সফি ী।সযাহাইসহউক,সমীজান ষসপ্রাচণচিব্দ ষস

ওসপ্রাচণসমীজূহসসৃষ্টসপশাব্দ ে্অস্ং মীজাত্র—এস চিষব্দ সমীজিব্দভশসনাই।সএখনসসৃষ্টসপশা ে্স চক,স

ি চিিাঅসরন সএকচশব্দকসপাশ্চাি সপচিি ণসসংব্দেষণ-চিব্দেষণরূপসউপা স্ িজম্বনসকচঅ াস

‘এসাসচক,সওসাসচক?’স্ন সন্ধানসকচঅব্দিসজাচ ব্দজন;সআঅস্ ন চশব্দকসআমীজাব্দশঅসপূিেপ রুষ ণস

ভাঅিিব্দষেঅসউষ্ণসআিহাও া সওসউিেঅসভূচমীজব্দিস অীঅ-অক্ষাঅসরন সযৎসামীজান সসমীজ মীজাত্রস

ি  সকচঅ াসফকৌপীনসপচঅ াসপ্রশীব্দপঅসচমীজসচমীজব্দসসআব্দজাব্দিসিচস াসআশা-রজসখাই াসচিিাঅস

কচঅব্দিস জাচ ব্দজন,স ‘এমীজনস চরচনষস চকস আব্দে,স যাহাসরাচনব্দজসসিসরানাসযা ?’সিা হাব্দশঅস

মীজব্দধ স্ ব্দনকসঅকব্দমীজঅসফজাকসচেব্দজন।সকাব্দরইসিািোব্দকঅসশৃ  সি সমীজিসহইব্দিস ঙ্কঅািাব্দযেঅস

্নদ্ব্িসমীজিসপযেন্তসসমীজস্তইসআমীজাব্দশঅসধব্দমীজেসপাও াসযা ।সদুইসশজইসক্রব্দমীজসএকসরা  া স

উপনীিস হইব্দিব্দেনস এিংস এখনস একস ক্াইস িচজব্দিস আঅম্ভস কচঅ াব্দেন।স দুইস শজইস

িচজব্দিব্দেন,সএইসব্রহ্মাব্দিঅসসমীজস্তসপশা ে্ইসএকস্ চনিেিনী স্ নাচশস্ নন্তসিস্তুঅসপ্রকা মীজাত্র।স
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কাজসএিংসআকা ওস(time and space)সিাই।সকাজস্ ে্াৎসয  ,সকল্প,সিৎসঅ,সমীজাস,সচশনস

ওসমীজ হূিেসপ্রভচৃিসসমীজ জ্ঞাপকসপশা ে্,সযাহাঅস্ ন ভব্দিসসূব্দযেঅস চিইসআমীজাব্দশঅসপ্রধানসসহা ,স

ভাচি াসফশচখব্দজসফসইসকাজসাব্দকসচকসমীজব্দনসহ ?সসূযেস্নাচশসনব্দহ;সএমীজনসসমীজ স্ি  সচেজ,স

যখনসসূব্দযেঅসসৃচষ্টসহ সনাই।সআিাঅসএমীজনসসমীজ সআচসব্দি,সযখনসআিাঅসসূযেস্াচকব্দিসনা,স

ইহাসচনচশ্চি।সিাহাসহইব্দজস্খিসসমীজ সএকচসস্চনিেিনী সভািসিাসিস্তুচিব্দ ষসচভন্নসআঅস

চক!স আকা স িাস ্িকা স িচজব্দজস আমীজঅাস পৃচ্িীস িাস ফসৌঅর ৎ-সম্বন্ধী স সীমীজািদ্ধস

রা  াচিব্দ ষসি চি।স চকন্তুসউহাসসমীজগ্রসসৃচষ্টঅস্ং স বিসআঅসচকে ইসন ।সএমীজনস্িকা ওস

্াকাস সম্ভি,স ফযখাব্দনস ফকানস সৃষ্টস িস্তুইস নাই।স ্িএিস ্নন্তস আকা ওস সমীজব্দ অস মীজিস

্চনিেিনী সএকচসসভািসিাসিস্তুচিব্দ ষ।সএখনসফসৌঅর ৎসওসসৃষ্টসিস্তুসফকা্াসহইব্দিসচকরূব্দপস

আচসজ?সসাধাঅণিিঃসআমীজঅাসকিোস চভন্নসচক্র াসফশচখব্দিসপাইসনা।স্িএিসমীজব্দনসকচঅ,সএইস

সৃচষ্টঅস্ ি  সফকানসকিোসআব্দেন,সচকন্তুসিাহাসহইব্দজসসৃচষ্টকিোঅওসসৃচষ্টকিোসআি  ক;সিাহাস

্াচকব্দিসপাব্দঅসনা।স্িএিসআচশকঅণ,সসৃচষ্টকিোসিাসঈশ্বঅওস্নাচশস্চনিেিনী স্নন্তস

ভািসিাসিস্তুচিব্দ ষ।স্নব্দন্তঅসফিাসিহুত্বসসম্ভব্দিসনা,সিাইসঐ-সকজস্নন্তসপশা ে্ইসএক,স

এিংসএকইসঐ-সকজরূব্দপসপ্রকাচ ি। 

  

একসসমীজব্দ স আচমীজস চরজ্ঞাসাসকচঅ াচেজামীজ,স ‘স্বামীজীরী,সমীজন্ত্রাচশব্দিস চিশ্বাস—যাহাসসাধাঅব্দণস

প্রিচজিসআব্দে,সিাহাসচকসসি ?’  

  

চিচনস উত্তঅস কচঅব্দজন,স ‘সি স নাস হইিাঅস ফিাস ফকানস কাঅণস ফশচখস না।স ফিামীজাব্দকস ফকহস

করুণস্বব্দঅসচমীজষ্টভাষা সফকানসক্াসচরজ্ঞাসাসকচঅব্দজসি চমীজসসন্তুষ্টসহও,সআঅসকব্দঠাঅসিীব্রভাষা স

ফকানসক্াসিচজব্দজসফিামীজাঅসঅা সহ ।সিখনসপ্রব্দি কসভূব্দিঅস্ চধষ্ঠাত্রীসফশিিাওসফযসস জচজিস

উত্তমীজসফোকস(যাব্দকসমীজন্ত্রসিব্দজ)সদ্ব্াঅাসসন্তুষ্টসহইব্দিনসনা,সিাহাঅসমীজাব্দনসচক?’  

  

এই-সকজসক্াসশুচন াসআচমীজসিচজজামীজ,স‘স্বামীজীরী,সআমীজাঅসচিশ া-ি চদ্ধঅসফশৌড়সফিাসআপচনস

সিইসি চিব্দিসপাচঅব্দিব্দেন,সএখনসআমীজাঅসচকসকঅাসকিেি ,সআপচনসিচজ াসচশন।’সস্বামীজীরীস

িচজব্দজন,স ‘প্র্ব্দমীজসমীজনসাব্দকস িব্দ স আচনব্দিস ফিষ্টাসকঅ,সিাস ফয-উপাব্দ ইস ফহাক,সপব্দঅসসিস

আপচনইস হইব্দি।স আঅস জ্ঞান—্নদ্ব্িস জ্ঞানস ভাচঅস কচঠন;স রাচন াস অাব্দখাস ফয,স উহাস
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মীজন ষ রীিব্দনঅস প্রধানস উব্দে  স িাস জক্ষ স (highest ideal),স চকন্তুস জব্দক্ষ স ফপৌ চেিাঅস পূব্দিেস

্ব্দনকস ফিষ্টাস ওস আব্দ ারব্দনঅস আি  ক।স সাধ সঙ্গস ওস য্া ে্স বিঅা  স চভন্নস উহাস ্ন ভিস

কচঅিাঅস্ন সউপা সনাই।’  
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৪. স্বামীজীর সৃ্মচি 

[চপ্র না্সচসংহসস্বামীজীরীঅসিাজ িন্ধ সওসপাড়াঅসফেব্দজ;সনব্দঅন্দ্রনা্ব্দকসভাজিাচসব্দিন,সশ্রদ্ধাওস

কচঅব্দিন।স চিচনস ফকা্া স আব্দেন,স চকসকচঅব্দিব্দেন—সিসসংিাশসঅাচখব্দিন।স আব্দমীজচঅকা স

িা হাঅস প্রিাঅ-সােব্দজ স আনচন্দিস হই াব্দেন,স মীজান্দ্রাব্দরস িা হাঅস সম্বধেনা স উৎসাচহিস

হই াব্দেন,স কচজকািা স চনব্দরঅাইস িা হাব্দকস ্চভনচন্দিস কচঅ াব্দেন।স এখনস চনরেব্দনস

িাজ িন্ধ ব্দকসকাব্দেসপাইিাঅসআ া সকা ীপ ব্দঅসফ াপাজসজাজস ীব্দজঅসিা াব্দনসআচস াব্দেন।] 

  

্িসঅসফপব্দ ইসিা ব্দকসধব্দঅসচনব্দ সিা াব্দনস ঙ্গাঅসধাব্দঅসফিড়াব্দিসএজ মীজ।সচিচনওসব  ব্দিঅস

ফখজ ব্দড়ব্দকসফপব্দ সআব্দ কাঅসমীজিইসক্ািািোসআঅম্ভসকঅব্দজন।সদু-িাঅসাসক্াসিজব্দিসনাস

িজফিইস র্াব্দকঅস ওপঅস র্াকস এজস ফয,স ্ব্দনকস নূিনস ফজাকস িা অস সব্দঙ্গস ফশখাস কঅব্দিস

এব্দসব্দেন।স এিাঅস একস স চিঅক্তস হব্দ স িজব্দজন,স ‘িািা,স একস স ফঅহাইস শাও;স এইস

ফেব্দজব্দিজাকাঅস ফখজ ব্দড়অস সব্দঙ্গস দুব্দসাস ক্াস কই,স একস স ো কাস হাও া স ্াচক।স যা অাস

এব্দসব্দেন,সিা ব্দশঅসযত্নসকব্দঅসিসাওব্দ ,সিামীজাক-সামীজাকসখাও াওব্দ ।’  

  

ফযসর্াকব্দিসএব্দসচেজ,সফসসিব্দজসফ ব্দজস চরজ্ঞাসাসকঅজ মীজ,স ‘স্বামীজীরী,সি চমীজসসাধ ।সফিামীজাঅস

্ভ ে্নাঅসরব্দন সফযসসাকাসআমীজঅাসিা শাসকব্দঅসি জজ মীজ,সআচমীজসফভব্দিচেজ মীজ,সি চমীজসফশব্দ অস

দুচভেব্দক্ষঅস ক্াস শুব্দনস কচজকািা স ফপৌ েিাঅস আব্দ ইস আমীজাব্দশঅস ‘িাঅ’স কঅব্দি—আমীজাঅস

্ভ ে্না সএকসপ সাসখঅিসনাসকব্দঅসদুচভেক্ষস চনিাঅণীসেব্দিসঐসসমীজস্তসসাকাসিা শাসশাও।স

চকন্তুসফশখজ মীজ,সি চমীজসিাসকঅব্দজসনা;সএঅসকাঅণসচক?’  

  

স্বামীজীরীসিজব্দজন,স‘হা ,সআচমীজসইব্দচ্ছইসকব্দঅচেজ মীজসফয,সআমীজা সচনব্দ সএকসাসখ িসহইিইসহ ।স

চকসরাচনস?সএকসাসহইিইসনাসহব্দজসিা অস(ভ িান্সশ্রীঅামীজকৃব্দষ্ণঅ)সনাব্দমীজসফজাকসফিিব্দিসচকস

কব্দঅ?সএিসovationস(সম্বধেনা)সচকসআমীজাঅসরব্দন সকঅাসহজ,সনাসিা অসনাব্দমীজঅইসর র কাঅস

হজ?সিা অস চিষ সরানিাঅসরব্দন সফজাব্দকঅসমীজব্দনসকিসাসইব্দচ্ছসহজ।সএইিাঅসক্রব্দমীজসিা ব্দকস

রানব্দি,সিব্দিসনাসফশব্দ অসমীজঙ্গজসহব্দি!স চযচনসফশব্দ অসমীজঙ্গব্দজঅসরব্দন সএব্দসব্দেন,সিা ব্দকসনাস
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রানব্দজসফজাব্দকঅসমীজঙ্গজসচকসকব্দঅসহব্দি?সিা ব্দকসচঠকসচঠকসরানব্দজসিব্দিসমীজান ষসবিঅীসহব্দি,স

আঅসমীজান ষসবিঅীসহব্দজসদুচভেক্ষসপ্রভৃচিসিাড়ানসকিক্ষব্দণঅসক্া!সআমীজাব্দকসচনব্দ সএইসঅকমীজস

চিঅাসসসভাসকব্দঅসহইিইসকব্দঅসিা ব্দকসপ্র্ব্দমীজসমীজান ক—আমীজাঅসএইসইব্দচ্ছইসহব্দ চেজ;সনি িাস

আমীজাঅসচনব্দরঅসরব্দন সএিসহাঙ্গাব্দমীজঅসচকসশঅকাঅসচেজ?সফিাব্দশঅসিাড়ীসচ ব্দ সফযসএকসব্দঙ্গস

ফখজি মীজসিাঅসফিব্দ সআঅসআচমীজসচকসিড়ব্দজাকসহব্দ চে?সআচমীজসিখনওসযাসচেজ মীজ,সএখনওস

িাইসআচে।সি ই-ইসিজসনা,সআমীজাঅসফকানসপচঅিিেনসফশখচেস?’  

  

আচমীজসমীজ ব্দখসিজজ মীজ,স‘না,সফসসঅকমীজসফিাসচকে ইসফশখচেচন।’সিব্দিসমীজব্দনসহজ—সাক্ষাৎসফশিিাস

হব্দ ে। 

  

স্বামীজীরীস িজব্দিস জা ব্দজন,স ‘দুচভেক্ষস ফিাস আব্দেই,স এখনস ফযনস ওসাস ফশব্দ অস ভূষণস হব্দ স

পব্দড়ব্দে।স্ন সফকানসফশব্দ সদুচভেব্দক্ষঅসএিসউৎপািসআব্দেসচক?সফনই;সকাঅণসফস-সিসফশব্দ স

‘মীজান ষ’সআব্দে।সআমীজাব্দশঅসফশব্দ অসমীজান ষগুব্দজাসএব্দকিাব্দঅসরড়সহব্দ সফ ব্দে।সিা ব্দকসফশব্দখ,স

িা ব্দকস ফরব্দনস ফজাব্দকসস্বা ে্ি া সকঅব্দিস চ খ ক,স িখনসদুচভেক্ষ-চনিাঅব্দণঅস চঠকস চঠকস ফিষ্টাস

আসব্দি।সক্রব্দমীজসফসসফিষ্টাওসকঅি,সফশখসনা।’  

  

আচমীজ॥সআচ্ছা,সি চমীজসএখাব্দনসখ িসফজকিাঅ-ব্দসকিাঅসফশব্দিসফিা?সিাসনাসহব্দজসিা অসনামীজসফকমীজনস

কব্দঅসপ্রিাঅসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥সি ইসফখব্দপচেস,সিা অসনামীজ-প্রিাব্দঅঅসচকসচকে সিাকীসআব্দে?সফজকিাঅসকব্দঅসএব্দশব্দ স

চকে সহব্দিসনা।সিাি ভা াঅাসশুনব্দি,স‘ফি সফি ’সকঅব্দি,সহািিাচজসফশব্দি;সিাঅপঅসিাড়ীসচ ব্দ স

ভাব্দিঅসসব্দঙ্গসসিসহরমীজসকব্দঅসফেজব্দি।সপিাসপ অাব্দনাসফজাহাঅসউপঅসহাি চড়অস াসমীজাঅব্দজসচকস

হব্দি?সফভব্দঙসগু ব্দড়াসহব্দ সযাব্দি;সিাব্দকসপ চড়ব্দ সজাজসকঅব্দিসহব্দি;সিব্দিসহাি চড়অস াসফমীজব্দঅস

একসাস ড়নসকঅব্দিসপাঅাসযাব্দি।সএব্দশব্দ সজ্বজন্তসরীিন্তসউশাহঅণসনাসফশখাব্দজসচকে ইসহব্দিস

না।স কিকগুব্দজাস ফেব্দজস িাই,স যাঅাস সিস ফেব্দড়ে ব্দড়স ফশব্দ অস রন স রীিনস উৎস েস কঅব্দি।স

িাব্দশঅস lifeসআব্দ সিব্দ অসকব্দঅসচশব্দিসহব্দি,সিব্দিসকারসহব্দি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 67 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আচমীজ॥সআচ্ছা,সস্বামীজীরী,সফিামীজাঅস চনব্দরঅসফশব্দ অসফজাকস চনব্দরব্দশঅসধমীজেসি িব্দিসনাসফপব্দঅস

ফকউসচক্রশ্চান,সফকউসমীজ সজমীজান,সফকউসিাস্ন সচকে সহব্দচ্ছ।সিাব্দশঅসরব্দন সি চমীজসচকে সনাস

কব্দঅ,সফ ব্দজসচকনাসআব্দমীজচঅকাসইংজব্দিসধমীজেসচিজ ব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥সচকসরাচনস,সফিাব্দশঅসফশব্দ অসফজাব্দকঅসয্া ে্সধমীজেসগ্রহণসকঅিাঅস চক্তসচকসআব্দে?স

আব্দেসফকিজসএকসাস্হঙ্কাঅসফয,সআমীজঅাসভাচঅসসত্ত্বগুণী।সফিাঅাসএককাব্দজসসাচত্ত্বকস চেচজস

িব্দস,সচকন্তুসএখনসফিাব্দশঅসভাচঅসপিনসহব্দ ব্দে?সসত্ত্বসফ্ব্দকসপিনসহব্দজসএব্দকিাব্দঅসিমীজ স

আব্দস।সফিাঅাসিাইসএব্দসচেস।সমীজব্দনসকব্দঅচেসসি চি,সফযসনব্দড়সনাসিব্দড়সনা,স ব্দঅঅসফভিঅস

িব্দসসহচঅনামীজসকব্দঅ,সসামীজব্দনস্পব্দঅঅসউপঅসহারাঅস্ি ািাঅস ফশব্দখওস ি পসকব্দঅস ্াব্দক,স

ফসই-ইসসত্ত্বগুণী—িাসন ,সিাব্দকসমীজহাসিমীজ সচ ব্দঅব্দে।সফয-ব্দশব্দ অসফজাকসফপসসাসভব্দঅসফখব্দিস

পা সনা,সিাঅসধমীজেসহব্দিসচকসকব্দঅ?সফয-ব্দশব্দ অসফজাব্দকঅসমীজব্দনসফভাব্দ অসফকানসআ াইসফমীজব্দসচন,স

িাব্দশঅসচনিৃচত্তসফকমীজনসকব্দঅসহব্দি?সিাইসআব্দ সযাব্দিসমীজান ষসফপসসাসভব্দঅসফখব্দিসপা সএিংস

চকে সফভা চিজাসসকঅব্দিসপাব্দঅ,সিাঅইসউপা সকঅ,সিব্দিসক্রব্দমীজস চঠকসচঠকসবিঅা  সএব্দজস

ধমীজেজাভস হব্দিস পাব্দঅ।স চিব্দজি-আব্দমীজচঅকাঅস ফজাব্দকঅাস ফকমীজনস রাচনস?স পূণেস অব্দরাগুণী,স

চিশ্বব্রহ্মাব্দিঅসসকজসঅকমীজসফভা সকব্দঅসএব্দজসফ ব্দে।সিাব্দিসআিাঅসচক্রশ্চানীসধমীজে—ফমীজব্দ জীস

ভচক্তঅসধমীজে,সপ অাব্দণঅসধমীজে!সচ ক্ষাঅসচিস্তাঅসহও াব্দিসিাব্দিসআঅসিাব্দশঅস াচন্তসহব্দচ্ছসনা।স

িাঅাসফযস্ িস্থা সআব্দে,সিাব্দিসিাব্দশঅসএকসাসধাক্কাসচশব্দ সচশব্দজইসসত্ত্বগুব্দণসফপৌ ে ।সিাঅপঅস

আরসএকসাসজাজমীজ খসএব্দসসফযসক্াসিজব্দি,সিাসফিাঅাসযিসমীজানচি,সএকসাসফে ড়ান াকড়া-

পঅাসসন্ন াসীঅসক্াসিিসমীজানচিসচক? 

  

আচমীজ॥সএন.সফ াষওসচঠকসঐসভাব্দিঅসক্াসিব্দজচেব্দজন। 

  

স্বামীজীরী॥সহা ,সআমীজাঅস ফসখানকাঅস ফিজাঅাসসিসযখনস বিঅীসহব্দ সএখাব্দনস এব্দসস ফিাব্দশঅস

িজব্দি,স‘ফিামীজঅাসচকসকঅে,সফিামীজাব্দশঅসধমীজে-কমীজেসঅীচি-নীচিসচকব্দসসফোস?সফশখ,সফিামীজাব্দশঅস

ধমীজেসাইসআমীজঅাসিড়সমীজব্দনসকচঅ’—িখনসফশচখসসহুব্দশাসফজাকসফসসক্াসশুনব্দি।সিাব্দশঅসদ্ব্াঅাস

এব্দশব্দ অস চিব্দ ষসউপকাঅসহব্দি।সমীজব্দনসকচঅসচন,স িাঅাসধব্দমীজেঅসগুরুচ চঅসকঅব্দিসএব্দশব্দ স

আসব্দি।স চিজ্ঞানস প্রভৃচিস ি িহাচঅকস  াব্দস্ত্রস িাঅাস ফিাব্দশঅস গুরুস হব্দি,স আঅস ধমীজেচিষব্দ স
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এব্দশব্দ অসফজাকসিাব্দশঅসগুরুসহব্দি।সভাঅব্দিঅসসব্দঙ্গসসমীজস্তসর ব্দিঅসধমীজেচিষব্দ সএইসসম্বন্ধস

চিঅকাজস্াকব্দি। 

  

আচমীজ॥সিাসফকমীজনসকব্দঅসহব্দি?সওঅাসআমীজাব্দশঅসফয- অকমীজস ৃণাসকব্দঅ,সিাব্দিসওঅাসফযসকখনওস

চনিঃস্বা ে্ভাব্দিসআমীজাব্দশঅসউপকাঅসকঅব্দি,সিাসফিাধসহ সনা। 

  

স্বামীজীরী॥সওঅাসফিাব্দশঅস ৃণাসকঅিাঅস্ব্দনকগুচজসকাঅণসপা ,সিাইস ৃণাসকব্দঅ।সএব্দকসফিাস

ফিাঅাসচিচরি,সিাঅসওপঅসফিাব্দশঅসমীজিস‘হা ব্দঅঅসশজ’সর ব্দিসআঅসফকা্াওসফনই।সনীিস

রািগুব্দজাসফিাব্দশঅস চিঅকাব্দজঅস্ি ািাব্দঅসউঠব্দি-িসব্দিসর ব্দিা-জাচ্সফখব্দ ,সএব্দকিাব্দঅস

মীজন ষ ত্বস হাচঅব্দ স এখনস professionalস (ব্দপ াশাঅ)স চভচখঅীস হব্দ ব্দে;স িাব্দশঅস উপঅব্দশ্রণীঅস

ফজাব্দকঅাসদু-একসপািাসইংব্দঅরীসপব্দড়সআচরেসহাব্দিসকব্দঅসসকজসআচেব্দসঅসআনাব্দি-কানাব্দিস

  ব্দঅসফিড়াব্দচ্ছ।সএকসাসচি সসাকাঅসিাকচঅসখাচজসহব্দজসপা ি- সচি.এ,সএমীজ.এসশঅখাস্তসকব্দঅ।স

ফপাড়াসশঅখাস্তওসিাসফকমীজন!—‘ ব্দঅসভািসফনই,সমীজা -ব্দেব্দজসফখব্দিসপাব্দচ্ছসনা;সসাব্দহি,সদুচসস

ফখব্দিস শাও,স নইব্দজস ফ জ মীজ!’স িাকচঅব্দিস ঢ ব্দকওস শাসব্দত্বঅস িূড়ান্তস কঅব্দিস হ ।স ফিাব্দশঅস

উচ্চচ চক্ষিস িড়সিড়স (?)স ফজাব্দকঅাসশজস ফি ব্দধস ‘হা সভাঅিস ফ জ!স ফহসইংব্দঅর,স ফিামীজঅাস

আমীজাব্দশঅসফজাকব্দশঅসিাকচঅসশাও,সদুচভেক্ষসফমীজািনসকঅ’সইি াচশসচশনঅািসফকিজস‘শাওসশাও’স

কব্দঅসমীজহাসহল্লাসকঅব্দে।সসকজসক্াঅসধ ব্দ াসহব্দচ্ছ—‘ইংব্দঅর,সআমীজাব্দশঅসশাও!’সিাপ ,সআঅস

কিসফশব্দি?সফঅজসচশব্দ ব্দে,সিাব্দঅঅসখিঅসচশব্দ ব্দে,সঅাব্দর স ৃঙ্খজাসচশব্দ ব্দে,সর্াকাব্দিঅসশজস

প্রা সিাচড়ব্দ ব্দে,সচিজ্ঞানচ ক্ষাসচশব্দ ব্দে।সআিাঅস চকসফশব্দি?স চনিঃস্বা ে্সভাব্দিসফকস চকসফশ ?স

িচজসিাপ ,সওঅাসফিাসএিসচশব্দ ব্দে,সফিাঅাসচকসচশব্দ চেস? 

  

আচমীজ॥সআমীজাব্দশঅসফশিাঅসচকসআব্দে?সঅাব্দর অসকঅসচশই।  

  

স্বামীজীরী॥সআসমীজচঅ!সফসসচকসফিাঅাসচশস,সর ব্দিাসফমীজব্দঅসআশা সকব্দঅ—অার অক্ষাসকব্দঅসিব্দজ।স

ফিাব্দশঅসফযসএিসচশব্দ ব্দে,সিাঅসরব্দন সচকসচশস—িাইসিজ।সফিাব্দশঅসফশিাঅসএমীজনসচরচনষস

আব্দে,সযাসওব্দশঅওসফনই।সফিাঅাসচিব্দজিসযাচি,সিাওসচভচখঅীসহব্দ ,সচকনাসচিব্দশ সশাও।সফকউস

চ ব্দ সিড়ব্দরাড়সিাব্দশঅসধব্দমীজেঅসদুব্দসাসিাচঅেসকব্দঅসএচজ,সিড়সিাহাদুঅীসহজ।সফকন,সফিাব্দশঅস
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ফশিাঅসচকসচকে সফনই?স্মীজূজ সঅত্নসঅব্দ ব্দে,সচশব্দিসপাচঅস—ধমীজেসফশ,সমীজব্দনাচিজ্ঞানসফশ।সসমীজস্তস

র ব্দিঅস ইচিহাসস পব্দড়স ফশখ,স যিস উচ্চস ভািস পূব্দিেস ভাঅব্দিইস উব্দঠব্দে।স চিঅকাজস ভাঅিস

রনসমীজাব্দরস ভাব্দিঅস খচনস হব্দ স এব্দসব্দে;স ভািস প্রসিস কব্দঅস সমীজস্তস র ৎব্দকস ভািস চিিঅণস

কব্দঅব্দে।স আরস ইংব্দঅরস ভাঅব্দিস এব্দসব্দেস ফসইস উচ্চস উচ্চস ভাি,স ফসইস ফিশান্তজ্ঞান,স ফসইস

সনািনসধব্দমীজেঅস ভীঅসঅহস সচনব্দি।সফিাঅাসওব্দশঅসচনকসসযাসপাস,সিাঅসচিচনমীজব্দ সফিাব্দশঅস

ঐ-সিস্মীজূজ সঅত্নসশানসকঅ।সফিাব্দশঅসএইসচভচখঅী-নামীজস  িিাঅসরব্দন  ঠাক অসআমীজাব্দকস

ওব্দশঅসফশব্দ সচনব্দ সচ ব্দ চেব্দজন।সফকিজস চভব্দক্ষসকঅিাঅসরব্দন সচিব্দজিসযাও াসচঠকসন ।স

ফকনসফিাব্দশঅসচিঅকাজসচভব্দক্ষসফশব্দি?সফকউসকখনওস চশব্দ স্াব্দক?সফকিজসকাঙাব্দজঅসমীজিস

হািসফপব্দিসফনও াসর ব্দিঅসচন মীজসন ।সর ব্দিঅসচন মীজইসহব্দচ্ছসআশান-প্রশান।সএইসচন মীজস

ফয-ব্দজাকস িাস ফয-রািস িাস ফয-ব্দশ স নাস অাখব্দি,স িাঅস কজ াণস হব্দিস না।স ফসইস চন মীজস

আমীজাব্দশঅওসপ্রচিপাজনসকঅাসিাই।সিাইসআব্দমীজচঅকা স চ ব্দ চেজ মীজ।সিাব্দশঅস ফভিঅস এখনস

এিশূঅসধমীজেচপপাসাসফয,সআমীজাঅসমীজিসহারাঅসহারাঅসফজাকসফ ব্দজওসিাব্দশঅসস্থানসহ ।সিাঅাস

্ব্দনকচশনসফ্ব্দকসিাব্দশঅসধন-অত্নসচশব্দ ব্দে,সফিাঅাসএখনস্ মীজূজ সঅত্নসফশ।সফশখচি,স ৃণাস্থব্দজস

শ্রদ্ধাভচক্তসপাচি,সআঅসফিাব্দশঅসফশব্দ অসরব্দন সিাঅাস্ যাচিিসউপকাঅসকঅব্দি।সিাঅাসিীব্দঅঅস

রাি,সউপকাঅসফভাব্দজসনা। 

  

আচমীজ॥স ওব্দশব্দ স ফজকিাব্দঅস আমীজাব্দশঅস কিস গুণপনাস ি াখ াস কব্দঅস এব্দসে,স আমীজাব্দশঅস

ধমীজেপ্রাণিাঅসকিসউশাহঅণসচশব্দ ে!সআিাঅসএখনসিজে,সআমীজঅাসমীজহাসিব্দমীজাগুণীসহব্দ সফ চে।স

্্িসঋচষব্দশঅসসনািনসধমীজেসচিব্দজািাঅস্চধকাঅীসআমীজাব্দশঅইসকঅে—এসফকমীজনসক্া? 

  

স্বামীজীরী॥সি ইসচকসিচজস,সফিাব্দশঅসফশাষগুব্দজাসফশব্দ সফশব্দ স াচিব্দ সফিড়াি,সনাসফিাব্দশঅসযাস

গুণসআব্দে,সফসইসগুণগুব্দজাঅসক্াইসিব্দজসফিড়াি?সযাঅসফশাষসিাব্দকইসি চিব্দ সিজাসভাজ,স

আঅসিাঅসগুণসচশব্দ সঢাকসিারানইসউচিি।সঠাক অসিজব্দিনসফয,সমীজন্দসফজাকব্দকস‘ভাজসভাজ’স

িজব্দজস ফসসভাজসহব্দ স যা ;স আঅস ভাজস ফজাকব্দকস ‘মীজন্দসমীজন্দ’িজব্দজস ফসসমীজন্দসহব্দ স যা ।স

িাব্দশঅসফশাব্দষঅসক্াসিাব্দশঅসকাব্দেসখ িসিব্দজসএব্দসচে।সএব্দশ সফ্ব্দকসযিসফজাকসএসপযেন্তস

ওব্দশব্দ সফ ব্দে,সসকব্দজসিাব্দশঅসগুব্দণঅসক্াইসফ ব্দ সএব্দসব্দে;সআঅসআমীজাব্দশঅসফশাব্দষঅসক্াইস
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 াচিব্দ সফিচড়ব্দ ব্দে।সকাব্দরইসিাঅাসআমীজাব্দশঅস ৃণাসকঅব্দিসচ ব্দখব্দে।সিাইসআচমীজসফিাব্দশঅসগুণস

ওসিাব্দশঅসফশাষসিাব্দশঅসফশচখব্দ চে।সফিাঅাসযিসিব্দমীজাগুণীসফহাসসনাসফকন,সপ অািনসঋচষব্দশঅস

ভািসফিাব্দশঅসফভিঅসএকস -না-একস সআব্দে—্ন্তিিঃসিাঅসকাঠাব্দমীজাসাসআব্দে।সিব্দিসহুসসকব্দঅস

চিব্দজিস চ ব্দ ইস ফযস ধমীজে-উপব্দশষ্টাসহব্দিস পাঅাসযা ,সিাসন ।স আব্দ স চনঅাজা স িব্দসসধমীজে-

রীিনসাসফি সকব্দঅস ব্দড়সচনব্দিসহব্দি;সপূণেভাব্দিসি া ীসহব্দিসহব্দি;সআঅস্ খিসব্রহ্মিযেসকঅব্দিস

হব্দি;সফিাব্দশঅসফভিঅসিব্দমীজাগুণসএব্দসব্দে—িাসচকসহব্দ ব্দে?সিব্দমীজানা সচকসহব্দিসপাব্দঅসনা?স

একস ক্া স হব্দিস পাব্দঅ।স ঐস িব্দমীজানা স কঅিাঅস রব্দন ইস ফিাস ভ িান্স শ্রীঅামীজকৃষ্ণব্দশিস

এব্দসব্দেন। 

  

আচমীজ॥সচকন্তুসস্বামীজীরী,সফিামীজাঅসমীজিসফকসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥স ফিাঅাস ভাচিস,স আচমীজস মীজব্দজস ি চিস আঅস ‘চিব্দিকানন্দ’স হব্দিস না!স ঐস ফযস

ফন াব্দখাঅগুব্দজাসএব্দসসকনসাসেসিাচরব্দ সফ জ,সযাব্দশঅসফিাঅাসএিস ৃণাসকচঅস,সমীজহাস্ পশা ে্স

মীজব্দনসকচঅস,সঠাক ব্দঅঅসইচ্ছাসহব্দজসওঅাসপ্রব্দি ব্দকসএকসএকস‘চিব্দিকানন্দ’সহব্দিসপাব্দঅ,সশঅকাঅস

হব্দজস‘চিব্দিকানব্দন্দ’অস্ভািসহব্দিসনা।সফকা্াসফ্ব্দকসকিসফকাচসসফকাচসসএব্দসসহাচরঅসহব্দিস

িাসফকসরাব্দন?সএসচিব্দিকানব্দন্দঅসকারসন সফঅ;সিা অসকার—ফখাশসঅারাঅসকার।সএকসাস

 ভণেঅসফরনাব্দঅজসফ ব্দজসিা অসরা  া সআঅসএকসাসআসব্দিই।সফিাঅাসযিইসিব্দমীজাগুণীসফহাসস

নাসফকন,সমীজনসমীজ খসএকসকব্দঅসিা অস অণসচনব্দজসসিসিমীজিঃসফকব্দসসযাব্দি।সএখনসফযসও-ব্দঅাব্দ অস

ফঅারাসএব্দসব্দে।সিা অসনামীজসকব্দঅসকাব্দরসফজব্দ সফ ব্দজসচিচনসআপচনইসসিসকব্দঅসফনব্দিন।সঐস

িব্দমীজাগুণসাইসসত্ত্বগুণসহব্দ সশা ড়াব্দি। 

  

আচমীজ॥সযাইসিজ,সও-ক্াস চিশ্বাসসহ সনা।স ফিামীজাঅসমীজিসPhilosophy-নত oratory (শ েব্দনস

িক্তৃিা)সকঅিাঅসক্ষমীজিাসকাঅসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥সি ইসরাচনসচন।সও-ক্ষমীজিাসসকব্দজঅসহব্দিসপাব্দঅ।সফযসভ িাব্দনঅসরন সিাঅসিেঅস

পযেন্তসব্রহ্মিযেসকঅব্দি,সিাঅইসও-ক্ষমীজিাসহব্দি।সআচমীজসঐরূপসকব্দঅচে,সিাইসআমীজাঅসমীজা্াঅস

ফভিঅসএকসাসপশোসখ ব্দজসচ ব্দ ব্দে।সিাইসআঅসআমীজাব্দকসশ েব্দনঅসমীজিসরচসজসচিষব্দ অসিক্তৃিাস
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ভাব্দিসিাঅসকঅব্দিসহ সনা।সমীজব্দনসকঅ,সকাজসিক্তৃিাসচশব্দিসহব্দি,সযাসিক্তৃিাসফশিসিাঅসসমীজস্তস

েচিসআরসঅাব্দত্র,সপঅসপঅসফিাব্দখঅসসামীজব্দনসচশব্দ সফযব্দিস্াব্দক।সপঅচশনসিক্তৃিাঅসসমীজ সফসই-

সিসিচজ।স্িএিসি িচজসফিা,সএসাসআমীজাঅসচনরস্বস চক্তসন ।সফযস্ভ াসসকঅব্দি,সিাঅইস

হব্দি।সি ইসকঅ,সফিাঅওসহব্দি।স্মীজ ব্দকঅসহব্দি,সআঅস্মীজ ব্দকঅসহব্দিসনা—আমীজাব্দশঅস াব্দস্ত্রসএ-

ক্াসিব্দজসনা। 

  

আচমীজ॥স ফিামীজাঅসমীজব্দনস আব্দে,স িখনসি চমীজসসন্ন াসসজওসনাই,স একচশনস আমীজঅাসএকরব্দনঅস

িাড়ীব্দিস িব্দসচেজ মীজ;স ি চমীজস সমীজাচধস ি াপাঅসাস আমীজাব্দশঅস ফিািািাঅস ফিষ্টাস কঅচেব্দজ।স

কচজকাব্দজসও-সিসহ সনাসিব্দজসআচমীজসফিামীজাঅসক্াসউচড়ব্দ সফশিাঅসফিষ্টাসকঅা সি চমীজসফরাঅস

কব্দঅসিব্দজচেব্দজ,স‘ি ইসসমীজাচধসফশখব্দিসিাস,সনাসসমীজাচধস্থসহব্দিসিাস?সআমীজাঅসসমীজাচধসহ ।স

আচমীজসফিাঅসসমীজাচধসকব্দঅসচশব্দিসপাচঅ।’সফিামীজঅাসএইসক্াসিজিাঅসপব্দঅইসএকরনসনূিনস

ফজাকসএব্দসসপড়জ,সআঅসআমীজব্দশঅসঐ-চিষব্দ অসফকানসক্াইসিজজসনা। 

  

স্বামীজীরী॥সহা ,সমীজব্দনসপব্দড়। 

  

আমীজা সসমীজাচধস্থসকব্দঅসফশিাঅসরব্দন সিা ব্দকসচিব্দ ষরূব্দপসধঅা সস্বামীজীরীসিজব্দজন,স‘ফশখ,স িস

কব্দ কসিৎসঅসক্রমীজা িসিক্তৃিাসচশব্দ সআঅসকারসকব্দঅসআমীজাঅসফভিঅসঅব্দরাগুণসিড়সফিব্দড়স

উব্দঠব্দে;সিাইসফসস চক্তসএখনসিাপাসপব্দড়ব্দে।সচকে চশনসসিসকারসফেব্দড়স চহমীজাজব্দ স চ ব্দ স

িসব্দজসিব্দিসআিাঅসফসস চক্তঅসউশ সহব্দি।’  

  

এঅসদু-একসচশনসপব্দঅসস্বামীজীরীঅসসব্দঙ্গসফশখাসকঅিসিব্দজসআচমীজসিাড়ীসফ্ব্দকসফিরুচচ্ছ,সএমীজনস

সমীজ সদুচসসিন্ধ সএব্দসসরানাব্দজনসফয,সিা অাওসস্বামীজীরীঅসসব্দঙ্গসফশখাসকব্দঅসপ্রাণা াব্দমীজঅসচিষ স

চকে স চরজ্ঞাসাসকঅব্দিসিান।সিা ব্দশঅসসব্দঙ্গস চনব্দ সকা ীপ ব্দঅঅসিা াব্দনসএব্দসসউপচস্থিসহব্দ স

ফশখজ মীজ,সস্বামীজীরীসহািসমীজ খসধ ব্দ সিাইব্দঅসআসব্দেন।সশুধ সহাব্দিসফশিিাসিাসসাধ সশ েনসকঅব্দিস

ফযব্দিসফনইসশুব্দনচেজ মীজ,সিাইসআমীজঅাসচকে সেজসওসচমীজষ্টান্নসসব্দঙ্গসএব্দনচেজ মীজ।সচিচনসআসিামীজাত্রস

িা ব্দকস ফসইগুচজস চশজ মীজ;স স্বামীজীরীস ফসগুচজস চনব্দ স চনব্দরঅস মীজা্া স ফঠকাব্দজনস এিংস আমীজঅাস

প্রণামীজসকঅিাঅসআব্দ ইসআমীজাব্দশঅসপ্রণামীজসকঅব্দজন।সআমীজাঅসসব্দঙ্গঅসদুচসসিন্ধ অসমীজব্দধ সএকচসস
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িা অসসহপাঠীস চেব্দজন।স িা ব্দকস চিনব্দিস ফপব্দঅস চিব্দ ষস আনব্দন্দঅসসচহিস িা অসসমীজস্তস ক  জস

চরজ্ঞাসাসকঅব্দজন,সপব্দঅসিা অসচনকব্দসসআমীজাব্দশঅসিসাব্দজন।সআমীজঅাসফযখাব্দনসিসজ মীজ,সফসখাব্দনস

আঅওস্ ব্দনব্দকসউপচস্থিসচেব্দজন।সসকব্দজইসস্বামীজীরীঅসমীজধ অসক্াসশুনব্দিসএব্দসব্দেন।স্ন ান স

ফজাব্দকঅসদু-একচসসপ্রব্দশ্নঅসউত্তঅসচশব্দ সক্াপ্রসব্দঙ্গসস্বামীজীরীসচনব্দরইসপ্রাণা াব্দমীজঅসক্াসকইব্দিস

জা ব্দজন।সমীজব্দনাচিজ্ঞানসহব্দিইসরড়চিজ্ঞাব্দনঅসউৎপচত্ত,সচিজ্ঞান-সহাব্দ সপ্র্ব্দমীজসিাসি চিব্দ স

পব্দঅস প্রাণা ামীজস িস্তুসাস চক,স ফিািাব্দিস জা ব্দজন।স এঅস আব্দ স আমীজঅাস ক রব্দনইস িা অস

‘অারব্দযা ’সপ স্তকখাচনসভাজসকব্দঅসপব্দড়চেজ মীজ।সচকন্তুসআরসিা অসকাব্দেসপ্রাণা ামীজসসম্বব্দন্ধসফয-

সকজসক্াসশুনজামীজ,সিাব্দিসমীজব্দনসহজসিা অসফভিব্দঅসযাসআব্দে,সিাঅস্চিস্ল্পমীজাত্রইসফসইস

প স্তব্দকসচজচপিদ্ধসহব্দ ব্দে। 

  

ফসচশনসআমীজঅাসস্বামীজীরীঅসকাব্দেসসাব্দড়সচিনসাঅসসমীজ সউপচস্থিসহই।সিা অসপ্রাণা ামীজ-চিষ কস

ক্াসসাব্দড়সসািসাসপযেন্তসিব্দজচেজ।সিাইব্দঅসএব্দসসসচঙ্গদ্ব্ সআমীজা সচরজ্ঞাসাসকঅব্দজন,সিা ব্দশঅস

প্রাব্দণঅসফভিব্দঅঅসপ্রশ্নসস্বামীজীরীসফকমীজনসকব্দঅসরানব্দিসপাঅব্দজন?সআচমীজসচকসপূব্দিেইসিা ব্দকসএস

প্রশ্নগুচজসরাচনব্দ চেজ মীজ? 

  

ঐস  সনাঅস চকে চশনস পব্দঅস একচশনস িা িারাব্দঅস চপ্র না্স মীজ ব্দখাপাধ াব্দ অস িাসীব্দিস

চ চঅ িাি ,স ্ি জিাি ,স স্বামীজীস ব্রহ্মানন্দ,স স্বামীজীস ফযা ানন্দস এিংস আঅওস দু-একচসস িন্ধ অস

সম্ম ব্দখসস্বামীজীরীব্দকস চরজ্ঞাসাসকঅজ মীজ,স ‘স্বামীজীরী,স ফসচশনস আমীজাঅসসব্দঙ্গস ফযস দু-রনস ফজাকস

ফিামীজা স ফশখব্দিস চ ব্দ চেজ,সি চমীজস এ-ব্দশব্দ স আসিাঅস আব্দ ইস িাঅাস ফিামীজাঅস ‘অারব্দযা ’স

পব্দড়চেজসআঅসিব্দজসফঅব্দখচেজসফয,সযচশসফিামীজাঅসসব্দঙ্গসকখনওসফশখাসহ সফিাসফিামীজাব্দকস

প্রাণা ামীজ-চিষব্দ সকিকগুচজসপ্রশ্নসচরজ্ঞাসাসকঅব্দি।সচকন্তুসফসচশনসিাঅাসফকানসক্াসচরজ্ঞাসাস

কঅব্দিসনাসকঅব্দিইসি চমীজসিাব্দশঅসফভিব্দঅঅসসব্দন্দহগুচজসআপচনসি ব্দজসঐরূব্দপসমীজীমীজাংসাসকঅা স

িাঅাস আমীজা স চরজ্ঞাসাসকব্দঅচেজ,স আচমীজস ফিামীজাব্দকস িাব্দশঅসপ্রশ্নগুচজস আব্দ সরাচনব্দ চেজ মীজস

চকনা।’  
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স্বামীজীরীসিজব্দজনিঃসওব্দশব্দ ওস্ব্দনকসসমীজব্দ সঐরূপস সনাস সা স্ব্দনব্দকসআমীজা সচরজ্ঞাসাস

কঅি,স‘আপচনসআমীজাঅস্ ন্তব্দঅঅসপ্রশ্নসফকমীজনসকব্দঅসরানব্দিসপাঅব্দজন?’সওসাসআমীজাঅসিিসহ স

না।সঠাক ব্দঅঅস্হঅহসহি। 

  

এইসপ্রসব্দঙ্গস্ি জিাি স চরজ্ঞাসাসকঅব্দজন,স ‘ি চমীজসঅারব্দযাব্দ সিব্দজেসফয,সপূিেরব্দন্মঅসক্াস

সমীজস্তসরানব্দিসপাঅাসযা ।সি চমীজসচনব্দরসরানব্দিসপাঅ?’  

  

স্বামীজীরী॥সহা ,সপাচঅ। 

  

্ি জিাি ॥সচকসরানব্দিসপাঅ,সিজিাঅসিাধাসআব্দে? 

  

স্বামীজীরী॥সরানব্দিসপাচঅ—রাচন-ও,সচকন্তুসdetailsস(খ  চসনাচস)সিজিসনা। 

  

* * * 

  

আষাঢ়সমীজাস,সসন্ধ াঅসচকে সআব্দ সিি চশেকস্ ন্ধকাঅসওসভ ানকসিরেন- রেনসকব্দঅসমীজ ষজধাব্দঅস

িৃচষ্টসআঅম্ভসহজ।সআমীজঅাসফসচশনসমীজব্দঠ।সশ্রীয ক্তসধমীজেপাজসএব্দসব্দেন,সনূিনসমীজঠসহব্দচ্ছসফশখব্দিনস

এিংসফসখাব্দনসচমীজব্দসসসি জসআব্দেন,সিা অসসব্দঙ্গসসাক্ষাৎসকঅব্দিন।সমীজব্দঠঅসিাড়ীচসসসব্দিমীজাত্রস

আঅম্ভসহব্দ ব্দে।সপ অাব্দনাসফযসদু-চিনচসসক সীঅসআব্দে,সিাব্দিস চমীজব্দসসসি জসআব্দেন।সসাধ অাস

ঠাক অসচনব্দ সশ্রীয ক্তসনীজাম্বঅসমীজ ব্দখাপাধ া সমীজহা ব্দ অসিাড়ীব্দিসভাড়াসচশব্দ সিাসসকঅব্দেন।স

ধমীজেপাজসিৃচষ্টঅসআব্দ ইসফসইখাব্দনসস্বামীজীরীঅসকাব্দেসএব্দসসউব্দঠব্দেন।সপ্রা সএকস ণ্টাস্িীিস

হজ,সিৃচষ্টসআঅস্াব্দমীজসনা।সকাব্দরইসচভব্দরসচভব্দরসনূিনসমীজব্দঠসফযব্দিসহব্দি।সস্বামীজীরীসসকজব্দকস

র ব্দিাসখ ব্দজসোিাস চনব্দ সফযব্দিসিজব্দজন;সসকব্দজসর ব্দিাসখ জব্দজন।সফেব্দজব্দিজাঅসমীজিসশুধ স

পা সচভব্দরস চভব্দরসকাশা সফযব্দিসহব্দি,সস্বামীজীরীঅসকিইসআনন্দ!সএকসাসখ িসহাচসসপব্দড়স

ফ জ।সধমীজেপাজসচকন্তুসর ব্দিাসখ জব্দজনসনাসফশব্দখসস্বামীজীরীসিা ব্দকসি চিব্দ সিজব্দজন,স‘িড়সকাশা,স

র ব্দিাঅসশোসঅোসহব্দি।’সধমীজেপাজসিজব্দজন,স‘ Never mind, I will wade with my shoes 

on.’সএকসএকসোিাস চনব্দ সসকব্দজঅসযাত্রাসকঅাসহজ।সমীজব্দধ সমীজব্দধ সকাহাঅওসপাস চপেজ ,স

িাঅসউপঅসখ িসফরাঅসিাপসা সসমীজস্তসচভব্দরসযা ,সিাঅসমীজব্দধ সস্বামীজীরীঅসহাচসঅসফঅাজ;সমীজব্দনস

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 74 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হজসফযনসআিাঅসফসইসফেব্দজব্দিজাঅসফখজাইসি চিসকঅচে।সযাসফহাক,স্ ব্দনকসখানা-খন্দজসপাঅস

হব্দ সনূিনসমীজব্দঠঅসসীমীজানা সআসাসফ জ। 

  

সকব্দজঅসপাসহািসফধা াসহব্দজসচমীজব্দসসসি ব্দজঅসকাব্দেসসকব্দজসচ ব্দ সিসব্দজনসএিংস্ব্দনকক্ষণস

্ব্দনকস চিষব্দ স ক্ািািোঅস পঅস ধমীজেপাব্দজঅস ফনৌকাস এব্দজস সকব্দজস উব্দঠস পড়জামীজ।স ফনৌকাস

আমীজাব্দশঅসমীজব্দঠসনাচমীজব্দ সচশব্দ সধমীজেপাজব্দকসচনব্দ সকচজকািাসফ জ,সিখনওসফি সচসচপঅসচসচপঅস

িৃচষ্টসপড়ব্দে। 

  

মীজব্দঠসএব্দসসস্বামীজীরীসিা অসসন্ন াসীস চ ষ ব্দশঅসসব্দঙ্গসঠাক অ ব্দঅস ধ ানসকঅব্দিস ফ ব্দজনস এিংস

ঠাক অ ব্দঅসওসিাঅসপূিেচশব্দকঅসশাজাব্দনসিব্দসসসকব্দজসধ াব্দনসমীজগ্নসহব্দজন।সআমীজাঅসআঅসফসচশনস

ধ ানস হজস না।স পূব্দিেঅস ক্াগুচজইস ফকিজস মীজব্দনস পড়ব্দিস জা জ।স ফেব্দজব্দিজা স মীজ গ্ধস হব্দ স

ফশখিামীজ,সএইস্দ্ভ িসিাজকসনব্দঅনসআমীজাব্দশঅসসব্দঙ্গসকখনওসহাসব্দে,সফখজব্দে,স ল্পসকঅব্দে,স

আিাঅসকখনওসিাসসকব্দজঅসমীজব্দনামীজ গ্ধকঅসচকন্নঅস্বব্দঅস ানসকঅব্দে।সক্লাব্দসসফিাসিঅািঅস firstস

(প্র্মীজ)সহি।সফখজাব্দিওসিাই,সি া াব্দমীজওসিাই,সিাজক ব্দণঅসফনিৃব্দত্বওসিাই,স াব্দনব্দিসফিাস

ক্াইসনাই— ন্ধিেঅার! 

  

স্বামীজীরীঅাসধ ানসফ্ব্দকসউঠব্দজন।সিড়সঠািা,সএকসাস ব্দঅসশঅরাসিন্ধসকব্দঅসিব্দসসস্বামীজীরীস

িানপ অাসফেব্দড়স ানসধঅব্দজন।সিাঅপঅসসঙ্গীব্দিঅসউপঅস্ব্দনকসক্াসিজজ।সস্বামীজীসচ িানন্দস

চরজ্ঞাসাসকঅব্দজন,স‘চিজািীসসঙ্গীিসফকমীজন?’  

  

স্বামীজীরী॥স খ িস ভাজ,স harmony-অস িূড়ান্ত,স যাস আমীজাব্দশঅস ফমীজাব্দসইস ফনই।স িব্দিস আমীজাব্দশঅস

্নভ স্তসকাব্দনসিড়সভাজসজাব্দ সনা।সআমীজাঅওসধাঅণাসচেজসফয,সওঅাসফকিজসফ  াব্দজঅসর্াকস

র্াব্দক।সযখনস ফি সমীজনস চশব্দ সশুনব্দিস আঅসি িব্দিসজা জ মীজ,স িখনস্িাকসহজ মীজ।স শুনব্দিস

শুনব্দিসফমীজাচহিসহব্দ সফযিামীজ।সসকজসart-এঅইসিাই।সএকিাঅসফিাখসি চজব্দ সফ ব্দজসএকসাস

খ িসউৎকৃষ্টসেচিঅসচকে সি িব্দিসপাঅাসযা সনা।সিাঅসউপঅসএকস সচ চক্ষিসফিাখসনইব্দজসফিাস

িাঅস্চগ্ন-সচন্ধস চকে ইসি িব্দিসনা।সআমীজাব্দশঅসফশব্দ অসয্া ে্সসঙ্গীিসফকিজসকীিেব্দনসআঅস

ধ্রুপব্দশসআব্দে।সআঅসসিসইসজামীজীসো ব্দিসঢাজাসহব্দ সচি ব্দড়সফ ব্দে।সফিামীজঅাসভাব্দিা,সঐসফযস
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চিদু ব্দিঅসমীজিসচ সচকচঅসচশব্দ সনাকীসস ব্দঅসসপ্পাস া ,সিাইসি চিসদুচন াঅসফসঅাসচরচনষ।সিাস

ন ।সপ্রব্দি কসপশো সস ব্দঅঅসপূণেচিকা সনাসকঅব্দজসmusic-এ (িানন) science (কবজ্ঞান) থানি 

না। Painting-এ (কচত্রকশনে) nature (প্রিৃকত)-নি বজাে নরনখ যত artistic (েুন্দর) ির 

না নিন ভােই হনব, নোষ হনব না। নতমকন music-এর scienceসিরা সফঅব্দখসযিসকাঅশাচনস

কঅ,স ভাজস জা ব্দি।স মীজ সজমীজাব্দনঅাস অা অাচ ণীগুব্দজাব্দকস চনব্দজস এব্দশব্দ স এব্দস।স চকন্তুস

সপ্পািাচরব্দিসিাব্দশঅসএমীজনসএকসাসচনব্দরব্দশঅসোপসফেজব্দজসফয,সিাব্দিস scienceসআঅসঅইজস

না। 

  

প্রশ্ন॥সফকনসscienceসমীজাঅাসফ জ?সসপ্পাসচরচনষসাসকাঅসনাসভাজসজাব্দ ? 

  

স্বামীজীরী॥স চি চিস ফপাকাঅসঅিওসখ িসভাজসজাব্দ ।সসা ওিাজঅাওসিাব্দশঅস musicস ্ি  ৎকৃষ্টস

িব্দজসরাব্দন।সফিাঅাসএসাসি িব্দিসপাচঅসসনাসফয,সএকসাসস ব্দঅঅসওপঅসআঅসএকসাসস অসএিস

 ীঘ্রসএব্দসসপব্দড়সফয,সিাব্দিসআঅসসঙ্গীিমীজাধ যেস(music) কিছুই থানি না, উনে discordance 

(নব-েুর) জন্মাে। োতটা পেোর permutation, combinationস(পচঅিিেনসওসসংব্দযা )সচনব্দ স

এক-একসাসঅা অাচ ণীসহ সফিা?সএখনসসপ্পা সএকসি চড়ব্দিসসমীজস্তসঅা সাঅসআভাসসচশব্দ স

একসাসিানসসৃচষ্টসকঅব্দজসআিাঅসিাঅসওপঅস জা সফরা াঅীসিজাব্দজস চকসকব্দঅসআঅসিাঅস

অা ত্বস্াকব্দি?সআঅসফসাকঅাসিাব্দনঅসএিসেড়ােচড়সকঅব্দজসসঙ্গীব্দিঅসকচিত্ব-ভািসাসফিাস

এব্দকিাব্দঅসযা ।সসপ্পাঅসযখনসসৃচষ্টসহ ,সিখনস াব্দনঅসভািসিরা সফঅব্দখস ানস াও াসাসফশ স

ফ্ব্দকসএব্দকিাব্দঅসউব্দঠসচ ব্দ চেজ!সআরকাজসচ্ব্দ সাব্দঅঅসউন্নচিঅসসব্দঙ্গসফসসাসফযমীজনসএকস স

চেব্দঅসআসব্দে,সফিমীজচনসচকন্তুসঅা অাচ ণীঅসশ্রাদ্ধসাসআঅওসচিব্দ ষসকব্দঅসহব্দচ্ছ। 

  

এইরন সফযসধ্রুপশী,সফসসসপ্পাসশুনব্দিসফ ব্দজসিাঅসকষ্টসহ ।সিব্দিসআমীজাব্দশঅসসঙ্গীব্দিসcadenceস

(চমীজড়সমীজূচ্ছেনা)সিড়সউৎকৃষ্টসচরচনষ।সেঅাসীঅাসপ্র্ব্দমীজসওসাসধব্দঅ,সআঅসচনব্দরব্দশঅসmusic-এস

ঢ চকব্দ স ফনিাঅস ফিষ্টাস কব্দঅ।স িাঅপঅস এখনস ওসাস ইওব্দঅাব্দপস সকব্দজইস খ িস আ ত্তস কব্দঅস

চনব্দ ব্দে। 
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প্রশ্ন॥সওব্দশঅসmusic-সাসফকিজসmartialস(অণিাশ )সিব্দজসফিাধসহ ,সআঅসআমীজাব্দশঅসসঙ্গীব্দিঅস

চভিঅসঐসভািসাসআশব্দিইসফনইসফযন। 

  

স্বামীজীরী॥স আব্দে,স আব্দে।স িাব্দিস harmony-অস (ঐকিাব্দনঅ)স িড়স শঅকাঅ।স আমীজাব্দশঅস

hormony-অসিড়স্ভাি,সএইসরন ইসওসাস্িসফশখাসযা সনা,সআমীজাব্দশঅসmusic-এঅসখ িইস

উন্নচিসহচচ্ছজ,সএমীজনসসমীজব্দ সমীজ সজমীজাব্দনঅাসএব্দসসফসসাব্দকসএমীজনসকব্দঅসহািাব্দজসফয,সসঙ্গীব্দিঅস

 ােচসসআঅসিাড়ব্দিসফপব্দজসনা।সওব্দশঅস(পাশ্চাব্দি অ)সmusicসখ িসউন্নি,সকরুণঅসসিীঅঅস—

দুইসআব্দে,সফযমীজনস্াকাসশঅকাঅ।সআমীজাব্দশঅসফসইসকদুকব্দজঅসআঅসউন্নচিসহজসনা। 

  

প্রশ্ন॥সফকান্সঅা অাচ ণীগুচজসmartial?  

  

স্বামীজীরী॥সসকজসঅা ইস martial হে, যকে harmony-ব্দিসিচসব্দ সচনব্দ সযব্দন্ত্রসিারানসযা ।স

অাচ ণীঅসমীজব্দধ ওসকিকগুচজসহ । 

  

ইব্দিামীজব্দধ স ঠাক ব্দঅঅস ফভা স হব্দজস পঅস সকব্দজস ফভারনস কঅব্দিস ফ ব্দজন।স আহাব্দঅঅস পঅস

কচজকািাঅসফয-সকজসফজাকসফসইসঅাব্দত্রসমীজব্দঠসউপচস্থিসচেব্দজন,সিা ব্দশঅস  ব্দনঅসিব্দন্দািস্তস

কব্দঅসচশব্দ সিাঅপঅসস্বামীজীরীসচনব্দরস  নসকঅব্দিসফ ব্দজন। 

  

* * * 

  

প্রা স দুইস িৎসঅস নূিনস মীজঠস হব্দ ব্দে,স সাধ অাস ফসইখাব্দনইস আব্দেন।স একচশনস প্রাব্দিস আচমীজস

গুরুশ েব্দনসফ চে।সস্বামীজীরীসআমীজা সফশব্দখসহাসব্দিসহাসব্দিসিন্নসিন্নসকব্দঅসসমীজস্তসক  জসএিংস

কচজকািাঅসসমীজস্তসখিঅসচরজ্ঞাসাসকব্দঅসিজব্দজন,স‘আরস্াকচিসফিা?’  

  

আচমীজস ‘চনশ্চ ’স িব্দজস ্ন ান স ্ব্দনকস ক্াঅস পঅস স্বামীজীরীব্দকস চরজ্ঞাসাস কঅজামীজ,স ‘ফোসস

ফেব্দজব্দশঅসচ ক্ষাসফশিাঅসচিষব্দ সফিামীজাঅসমীজিসচক?’  

  

স্বামীজীরী॥সগুরু ৃব্দহসিাস। 
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প্রশ্ন॥সচকসঅকমীজ? 

  

স্বামীজীরী॥স ফসইস প অাকাব্দজঅস িব্দন্দািস্ত।স িব্দিস িাঅস সব্দঙ্গস আরকাব্দজঅস পাশ্চাি স ফশব্দ অস

রড়চিজ্ঞানওসিাই।সদুব্দসাইসিাই। 

  

প্রশ্ন॥সফকন,সআরকাব্দজঅসচিশ্বচিশ াজব্দ অসচ ক্ষাপ্রণাজীব্দিসচকসফশাষ? 

  

স্বামীজীরী॥সপ্রা সসিইসফশাষ,সফকিজস িূড়ান্তসফকঅানী- ড়াসকজস বিসফিাসন ।সফকিজসিাইস

হব্দজওসিা িি মীজ।সমীজান ষগুব্দজাসএব্দকিাব্দঅসশ্রদ্ধা-চিশ্বাস-িচরেিসহব্দচ্ছ।স ীিাব্দকসপ্রচক্ষপ্তসিজব্দি;স

ফিশব্দকসিাষাঅস ানসিজব্দি।সভাঅব্দিঅসিাইব্দঅসযাস চকে স আব্দে,সিাঅসনাড়ী-নক্ষব্দত্রঅসখিঅস

অাব্দখ,সচনব্দরঅসচকন্তুসসািসপ রুষসি ব্দজা সযাক—চিনসপ রুব্দষঅসনামীজওসরাব্দনসনা। 

  

প্রশ্ন॥সিাব্দিসচকসএব্দসসফ জ?সনাইসিাসিাপ-শাশাঅসনামীজসরানব্দজ? 

  

স্বামীজীরী॥সনাসফঅ;সযাব্দশঅসফশব্দ অসইচিহাসসফনই,সিাব্দশঅস চকে ইসফনই।সি ইসমীজব্দনসকঅসনা,স

যাঅস‘আচমীজসএিসিড়সিংব্দ অসফেব্দজ’সিব্দজসএকসাসচিশ্বাসসওস িেস্াব্দক,সফসসচকসকখনওসমীজন্দস

হব্দিসপাব্দঅ?সফকমীজনসকব্দঅসহব্দিসিজসনা?সিাঅসফসইসচিশ্বাসসাসিাব্দকসএমীজনসঅা সফসব্দনসঅাখব্দিস

ফয,সফসসমীজব্দঅসফ ব্দজওসএকসাসমীজন্দসকারসকঅব্দিসপাঅব্দিসনা।সফিমীজচনসএকসাসরাচিঅসইচিহাসস

ফসইসরািসাব্দকসফসব্দনসঅাব্দখ,সনীি সহব্দিসফশ সনা।সআচমীজসি ব্দিচে,সি ইসিজচিসআমীজাব্দশঅসhistory 

(ইকতহাে) নতা ননই। নতানের মনত ননই। নতানের University-অস (চিশ্বচিশ াজব্দ অ) 

পচিিব্দশঅসমীজব্দিসফনই,সআঅসএকসফশৌব্দড়সচিব্দজব্দিসফিচড়ব্দ সএব্দসসসাব্দহিসফসব্দরসযাঅাসিব্দজ,স

‘আমীজাব্দশঅসচকে ইসফনই,সআমীজঅাসিিেঅ’,সিাব্দশঅসমীজব্দিসফনই।সআচমীজসিচজ,স্ ন ান সফশব্দ অসমীজিস

ফনই।সআমীজঅাসভািসখাই,সচিব্দজব্দিঅসফজাব্দকসভািসখা সনা;সিাইসিব্দজসচকসিাঅাসউব্দপাসসকব্দঅস

মীজব্দঅসভূিসহব্দ সআব্দে?সিাব্দশঅসফশব্দ সযাসআব্দে,সিাঅাসিাইসখা ।সফিমীজচনসফিাব্দশঅসফশব্দ অস

ইচিহাসসফযমীজনস্াকাসশঅকাঅসহব্দ চেজ,সফিমীজচনসআব্দে।সফিাঅাসফিাখসি ব্দরস‘ফনইসফনই’সিব্দজস

ফি িাব্দজসচকসইচিহাসসজ প্তসহব্দ সযাব্দি?সযাব্দশঅসফিাখসআব্দেসফসইসজ্বজন্তসইচিহাব্দসঅসিব্দজস

এখনওসসরীিসআব্দে।সিব্দিসফসইসইচিহাসব্দকসনূিনসো ব্দিসঢাজাইসকব্দঅসচনব্দিসহব্দি।সএখনওস
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পাশ্চাি সচ ক্ষাঅসফিাব্দসসফজাব্দকঅসফযসি চদ্ধচসসশা চড়ব্দ ব্দে,সচঠকসফসইসি চদ্ধঅসমীজিসউপয ক্তসকব্দঅস

ইচিহাসসাব্দকসচনব্দিসহব্দি। 

  

প্রশ্ন॥সফসসফকমীজনসকব্দঅসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥সফসস্ব্দনকসক্া।সআঅসফসইসরন ইস ‘গুরু ৃহিাস’সইি াচশসিাই।সিাইসWestern 

Science-এঅস (পাশ্চাি স চিজ্ঞাব্দনঅ)স সব্দঙ্গস ফিশান্ত,স আঅস মীজূজমীজন্ত্র—ব্রহ্মিযে,স শ্রদ্ধাস আঅস

আিপ্রি  ।স আঅস চকস রাচনস,স ফোসস ফেব্দজব্দশঅস ‘ াধাস চপব্দসস ফ াড়াস কঅা’-ব্দ ােস চ ক্ষাস

ফশও াসাসি ব্দজসচশব্দিসহব্দিসএব্দকিাব্দঅ। 

  

প্রশ্ন॥সিাঅসমীজাব্দন? 

  

স্বামীজীরী॥সওব্দঅ,সফকউসকাব্দকওসফ খাব্দিসপাব্দঅসনা।স‘ফ খাচচ্ছ’সমীজব্দনসকব্দঅইসচ ক্ষকসসিসমীজাচসস

কব্দঅ।স চকস রাচনস,স ফিশান্তস িব্দজ—এইস মীজান ব্দষঅস ফভিব্দঅইস সিস আব্দে।স একসাস ফেব্দজঅস

ফভিব্দঅওস সিস আব্দে।স ফকিজস ফসইগুচজস রাচ ব্দ স চশব্দিস হব্দি,স এইমীজাত্রস চ ক্ষব্দকঅস কার।স

ফেব্দজগুব্দজাস যাব্দিস চনরস চনরস হাি-পাস নাক-কানস মীজ খ-ব্দিাখস ি িহাঅস কব্দঅস চনব্দরঅস ি চদ্ধস

খাচসব্দ সচনব্দিসফ ব্দখ,সএইস ক সকব্দঅসচশব্দিসহব্দি।সিাসহব্দজইসআব্দখব্দঅসসিইসসহরসহব্দ সপড়ব্দি।স

চকন্তুসফ াড়াঅসক্া—ধমীজে।সধমীজেসাসফযনসভাি,সআঅসসিগুব্দজাসিঅকাচঅ।সফকিজসশুধ সিঅকাচঅস

ফখব্দ স হ স িশহরমীজ,স শুধ স ভাব্দিওস িাই।স ফমীজজাস কিকগুব্দজাস ফকিািপত্রস মীজ খস্থস কচঅব্দ স

মীজচনচষ গুব্দজাঅসমীজ ি স চি ব্দড়স চশচচ্ছজ।সএকস চশক্স চশব্দ স ফশখব্দজস ফিাব্দশঅসিড়জাব্দসঅস উপঅস

কৃিজ্ঞসহও াসউচিি।স High educationস (উচ্চচ ক্ষা)সি ব্দজস চশব্দচ্ছসিব্দজস ফশ সাসহা পস ফেব্দড়স

িা িব্দি।সিাপ্!সচকসপাব্দসঅসধ মীজ,সআঅসদুচশনসপব্দঅইসসিসঠািা!সচ খব্দজনসচক?—নাসচনব্দরব্দশঅস

সিসমীজন্দ,সসাব্দহিব্দশঅসসিসভাজ।সফ ব্দষস্ন্নসফরাব্দসসনা।সএমীজনসhigh education (উচ্চকশক্ষা) 

থািনেই কি, আর নিনেই বা কি? তার নচনে এিটু technical educationস (কাচঅ অীস

চ ক্ষা)সফপব্দজসফজাকগুব্দজাসচকে সকব্দঅসফখব্দিসপাঅব্দি;সিাকচঅসিাকচঅসকব্দঅসআঅসফি িাব্দিসনা। 

  

প্রশ্ন॥সমীজাব্দঅা াড়ীঅাসফি —িাকচঅসকব্দঅসনা,সপ্রা সসকব্দজইসি িসাসকব্দঅ। 
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স্বামীজীরী॥সশূঅ,সওঅাসফশ সাসউৎসন্নসচশব্দিসিব্দসব্দে।সওব্দশঅসিড়সহীনসি চদ্ধ।সফিাঅাসওব্দশঅস

ফিব্দ স্ব্দনকসভাব্দজা—manufacture-এঅস (চ ল্পরািসিি -চনমীজোব্দণঅ)স চশব্দকসনরঅস ফি ী।স

ওঅাসফযসসাকাসাসখাচসব্দ সসামীজান সজাভসকব্দঅসআঅসফ ৌঅাব্দঙ্গঅসফপসসভঅা ,সফসইসসাকা সযচশস

ফ াসাকিকসfactoryস(চ ল্প াজা),সworkshopস(কাঅখানা)সকব্দঅ,সিাসহব্দজসফশব্দ অওসকজ াণস

হ সআঅসওব্দশঅসএঅসফিব্দ স্ ব্দনকসফি ীসজাভসহ ।সিাকচঅসফিাব্দিসনাসকািজীঅা—স্বাধীনিাঅস

ভািসহাব্দড়সহাব্দড়।সওব্দশঅসএকরনব্দকসিাকচঅঅসক্াসিব্দজসফশচখসসনা! 

  

প্রশ্ন॥সHigh educationস(উচ্চচ ক্ষা)সি ব্দজসচশব্দজসসিসমীজান ষগুব্দজাসফযমীজনস রুসচেজ,সফিমীজচনস

আিাঅস রুসহব্দ সশা ড়াব্দিসফয! 

  

স্বামীজীরী॥সঅামীজসকহ!সিাওসচকসহ সফঅ?সচসচঙ্গসচকসকখনওসফ  াজসহ ?সি ইসিচজসসচক?সফয-

ফশ স চিঅকাজস র ৎব্দকস চিশ াস চশব্দ স এব্দসব্দে,স জর্েস কারেনস high educationস (উচ্চচ ক্ষা)স

ি ব্দজসচশব্দজসিব্দজসচকসফশ স দ্ধসফজাকস রুসহব্দ সশা ড়াব্দি! 

  

প্রশ্ন॥সযখনসইংব্দঅরসএব্দশব্দ সআব্দসচন,সিখনসফশব্দ অসফজাকসচকসচেজ?সআরওসচকসআব্দে? 

  

স্বামীজীরী॥সকজকব্জাস িব্দ অসকঅব্দিস কশখনেই high education হে না। Life-এর problem 

solveস(রীিব্দনঅসসমীজস াঅসসমীজাধান)সকঅাসিাই—ফয-ক্াসচনব্দ সআরকাজসসভ সর ৎস ভীঅস

 ব্দিষণা সমীজগ্ন,সআঅসফযসাঅসচসদ্ধান্তসআমীজাব্দশঅসফশব্দ সহারাঅসিৎসঅসআব্দ সহব্দ সফ ব্দে। 

  

প্রশ্ন॥সিব্দিসফিামীজাঅাসফসইসফিশান্তওসফিাসফযব্দিসিব্দসচেজ? 

  

স্বামীজীরী॥সহা ।সসমীজব্দ সসমীজব্দ সফসইসফিশাব্দন্তঅসআব্দজাসএকস সফনি-ব্দনিসহ ,সআঅসফসইরন ইস

ভ িাব্দনঅসআসিাঅসশঅকাঅসহ ।সআঅসচিচনসএব্দসসফসসাব্দিসএমীজনসএকসাস চক্তসসঞ্চাঅসকব্দঅস

চশব্দ সযানসফয,সআিাঅসচকে কাব্দজঅসরন সিাঅসআঅসমীজাঅস্াব্দকসনা।সএখনসফসইস চক্তসএব্দসস

ফ ব্দে।সফিাব্দশঅসিড়জাসস high educationস(উচ্চচ ক্ষা)সি ব্দজসচশব্দজসভাজইসহব্দি। 

  

প্রশ্ন॥সভাঅিসফযসসমীজগ্রসর ৎব্দকসচিশ াসচশব্দ সএব্দসব্দে,সিাঅসপ্রমীজাণসচক? 
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স্বামীজীরী॥স ইচিহাসইস িাঅস প্রমীজাণ।স এইস ব্রহ্মাব্দিস যিস soul-elevating ideasস (মীজানিমীজব্দনঅস

উন্ন নকাঅীসভািসমীজূহ)সফিচঅব্দ ব্দেসআঅসযিসচকে সচিশ াসআব্দে,স্ন সন্ধানসকঅব্দজসফশখব্দিস

পাও াসযা ,সিাঅসমীজূজসসিসভাঅব্দিসঅব্দ ব্দে। 

  

এইসক্াসিজব্দিসিজব্দিসচিচনসফযনসফমীজব্দিসউঠব্দজন।সএব্দকসফিাস অীঅস্ি ন্তস্স স্থ,সিাঅস

ওপঅসশারুণসগ্রীষ্ম,সমীজ হুমীজেহুিঃসচপপাসাসফপব্দিসজা জ।স্ব্দনকিাঅসরজসপানসকঅব্দজন।সএিাঅস

িজব্দজন,স‘চসংহ,সএকস সিঅেরজসখাও া।সফিাব্দকসসিসি চিব্দ সিজচে?’  

  

রজসপানসকব্দঅসআিাঅসিজব্দজন—‘আমীজাব্দশঅসিাইসচকসরাচনস?—স্বাধীনভাব্দিসস্বব্দশ ীসচিশ াঅস

সব্দঙ্গসইংব্দঅরীসআঅসscience (কবজ্ঞান) পিান; চাই technical education (িাকরিরী কশক্ষা), 

চাই যানত industry (চ ল্প)সিাব্দড়;সফজাব্দকসিাকচঅসনাসকব্দঅসদু-প সাসকব্দঅসফখব্দিসপাব্দঅ।’  

  

প্রশ্ন॥সফসচশনসফসাব্দজঅসক্াসচকসিজচেব্দজ? 

  

স্বামীজীরী॥সউপচনষব্দশঅস ল্পসল্পসপব্দড়চেস?সসি কামীজ১৫সগুরু ৃব্দহসব্রহ্মিযেসকঅব্দিসফ ব্দজন।স

গুরুস িা ব্দকসকিকগুচজস রুস চশব্দ সিব্দনসিঅাব্দিসপাঠাব্দজন।স্ব্দনকচশনসপব্দঅসযখনস গুরুঅস

সংখ াসচদ্ব্গুণসহজ,সিখনসচিচনসগুরু ৃব্দহসফেঅিাঅসউপক্রমীজসকঅব্দজন।সএইসসমীজস্তসএকচসস রু,স

্চগ্নসএিংস্ন ান সকিকগুচজসরন্তুসিা ব্দকসব্রহ্মজ্ঞানসসম্বব্দন্ধস্ব্দনকসউপব্দশ সচশব্দজন।সযখনস

চ ষ সগুরুঅসিাড়ীসচেব্দঅসএব্দজন,সিখনসগুরুসিা অসমীজ খসফশব্দখইসি িব্দিসপাঅব্দজন,স চ ব্দষ অস

ব্রহ্মজ্ঞানসজাভসহব্দ ব্দে।সএইস ব্দল্পঅসমীজাব্দনসএই—প্রকৃচিঅসসব্দঙ্গসপ্রচিচন িসিাসসকঅব্দজসিাস

ফ্ব্দকইসয্া ে্সচ ক্ষাসপাও াসযা । 

  

ফসই-অকমীজসকব্দঅসচিশ াসউপারেনসকঅব্দিসহব্দি;স চ ব্দঅামীজচণসমীজহা ব্দ অসফসাব্দজসপড়ব্দজসরূপীস

িা শঅচসস্াকব্দি।সএকসাসজ্বজন্তসcharacter-এঅস(িচঅব্দত্রঅ)সকাব্দেসফেব্দজব্দিজাসফ্ব্দকইস্াকাস

িাই,সজ্বজন্তসশৃষ্টান্তসফশখাসিাই।সফকিজস‘চমীজ্ াসক্াসকহাসিড়সপাপ’সপড়ব্দজসকি ওসহব্দিসনা।স

Absoluteস(্খি)সব্রহ্মিযেসকঅাব্দিসহব্দিসপ্রব্দি কসফেব্দজসাব্দক,সিব্দিসনাসশ্রদ্ধাসচিশ্বাসসআসব্দি।স

নইব্দজসযাঅসশ্রদ্ধাসচিশ্বাসসফনই,সফসসচমীজব্দেসক্াসফকনসকইব্দিসনা?সআমীজাব্দশঅসফশব্দ সচিঅকাজস

ি া ীসফজাব্দকঅসদ্ব্াঅাইসচিশ াঅসপ্রিাঅসহব্দ ব্দে।সপচিিসমীজ াইঅাসহািসিাচড়ব্দ সচিশ াসাসফসব্দনস
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চনব্দ সফসাজসখ ব্দজইসফশব্দ অসসিেনা সাসকব্দঅসিব্দসব্দেন।সযিচশনসি া ীঅাসচিশ াশানসকব্দঅব্দেন,স

িিচশনসভাঅব্দিঅসকজ াণসচেজ। 

  

প্রশ্ন॥সএঅসমীজাব্দনসচক?সআঅসসিসফশব্দ সফিাসি া ীসসন্ন াসীসফনই,সিাব্দশঅসচিশ াঅসিব্দজসফযস

ভাঅিসর ব্দিাঅসিব্দজ 

  

স্বামীজীরী॥সওব্দঅসিাপসফিল্লাসচন,সযাসিচজসফ ান।সভাঅিসচিঅকাজসমীজা্া সর ব্দিাসিইব্দি,সযচশস

ি া ীসসন্ন াসীব্দশঅসহাব্দিসআিাঅসভাঅিব্দকসচিশ াসফ খািাঅসভাঅসনাসপব্দড়।সরাচনস,সএকসাস

চনঅক্ষঅস ি া ীস ফেব্দজস ফিঅব্দকব্দজস ি ব্দড়াস পচিিব্দশঅস মীজ ি স   চঅব্দ স চশব্দ চেজ।স শচক্ষব্দণশ্বব্দঅস

ঠাক ব্দঅঅসপাসপূরাঅীসফভব্দঙসফেব্দজ।সপচিিঅাসএব্দসসসভাসকব্দঅসপা চরপ  চ্সখ ব্দজসিজব্দজ,স‘এস

ঠাক ব্দঅঅসফসিাসিজব্দিসনা,সনূিনসঠাক অসপ্রচিষ্ঠাসকঅব্দিসহব্দি।’সমীজহাসহুজস্থ জসি াপাঅ।সফ ব্দষস

পঅমীজহংসসমীজ াইব্দকসর্াকাসহজ।সচিচনসিজব্দজন,স‘স্বামীজীঅসযচশসপাসফখা ড়াসহব্দ সযা ,সিাহব্দজস

চকস স্ত্রীস স্বামীজীব্দকস ি া স কব্দঅ?’স পচিিস িািারীব্দশঅস আঅস সীব্দক-চসপ্প নীস িজজস না।স ওব্দঅস

আহাম্মক,স িাস যচশসহব্দিস ফিাসপঅমীজহংসসমীজহা  স আসব্দিনস ফকন?স আঅস চিশ াসাব্দকসএিস

উব্দপক্ষাসকঅব্দিনসফকন?স চিশ াচ ক্ষা সিা অসফসইসনূিনস চক্তসঞ্চাঅসিাই;সিব্দিসচঠকসচঠকস

কারসহব্দি। 

  

প্রশ্ন॥সফসসফিাসসহরসক্াসন ।সফকমীজনসকব্দঅসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥স সহরস হব্দজস িা অস আসিাঅস শঅকাঅস হিস না।স এখনস ফিাব্দশঅস কঅব্দিস হব্দিস চকস

রাচনস?স প্রচিস গ্রাব্দমীজঅস প্রচিস  হব্দঅস মীজঠস খ জব্দিস হব্দি।স পাচঅসস চকে স কঅব্দি?স চকে স কঅ।স

কচজকািা সএকসাসিড়সকব্দঅসমীজঠসকঅ।সএকসাসকব্দঅসস চ চক্ষিসসাধ স্াকব্দিসফসখাব্দন,সিাঅস

িা ব্দিস practical science (বেবহাকরি কবজ্ঞান) ও েব রিম art (িোনি শে) নশখাবার 

জনে প্রনতেি branch-এ (কবভাি) specialistস(চিব্দ ষজ্ঞ)সসন্ন াসীস্াকব্দি। 

  

প্রশ্ন॥সফস-অকমীজসসাধ সফকা্া সপাব্দি? 
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স্বামীজীরী॥সিব্দ অসকব্দঅসচনব্দিসহব্দি।সিাইসফিাসিচজসকিকগুচজসস্বব্দশ ান অা ীসি া ীসফেব্দজস

িাই।সি া ীঅাসযিস ীঘ্রসএক-একসাসচিষ সিূড়ান্তসঅকব্দমীজসচ ব্দখসচনব্দিসপাঅব্দি,সফিমীজনসফিাস

আঅসফকউসপাঅব্দিসনা। 

  

িাঅপঅসস্বামীজীরীসচকে ক্ষণসি পসকব্দঅসিব্দসসিামীজাকসফখব্দিসজা ব্দজন।সপব্দঅসিব্দজসউঠব্দজন,স

‘ফশখসচসচঙ্গ,সএকসাসচকে সকঅ।সফশব্দ অসরন সকঅিাঅসএিসকারসআব্দেসফয,সফিাঅসআমীজাঅস

মীজিসহারাঅসহারাঅসফজাব্দকঅসশঅকাঅ।সশুধ স চপ্পব্দিসচকসহব্দি?সফশব্দ অসমীজহাসদু েচিসহব্দ ব্দে,স

চকে সকঅসফঅ।সফোসসফেব্দজব্দশঅসপড়িাঅসউপয ক্তসএকখানাওসফকিািসফনই।’  

  

প্রশ্ন॥সচিশ াসা অসমীজহা ব্দ অসফিাস্ব্দনকগুচজসিইসআব্দে।  

  

এইস ক্াস িজিামীজাত্রস স্বামীজীরীস উনচ্চিঃস্বব্দঅস ফহব্দসস উব্দঠস িজব্দজনিঃস ‘ঈশ্বঅস চনঅাকাঅস

বিিন স্বরূপ’,স‘ফ াপাজস্চিসস ব্দিাধসিাজক’—ওব্দিসফকানসকারসহব্দিসনা।সওব্দিসমীজন্দসবিস

ভাজসহব্দিসনা।সঅামীজা ণ,সমীজহাভাঅি,সউপচনষদ্সফ্ব্দকসফোসসফোসস ল্পসচনব্দ স্চিসফসারাস

ভাষা সকিকগুচজসিাঙজাব্দিসআঅসকিকগুচজসইংব্দঅরীব্দিসফকিািসকঅাসিাই।সফসইগুচজসফোসস

ফেব্দজব্দশঅসপড়াব্দিসহব্দি। 

  

ফিজাসপ্রা স১১সা;সইিিঃপূিেসপচশ্চমীজচশব্দকসএকখানাসফমীজ সফশখাসচশব্দ চেজ।সএখনসফসইসফমীজ স

স্বন্স স্বন্স  ব্দেস িব্দজস আসব্দে।স সব্দঙ্গস সব্দঙ্গস ফি স  ীিজস িািাসস উঠজ।স স্বামীজীরীঅস আঅস

আনব্দন্দঅসফ ষসনাই;সিৃচষ্টসহব্দি।সচিচনসউব্দঠস‘চসচঙ্গ,সআ স ঙ্গাঅসধাব্দঅসযাই’সিব্দজসআমীজাব্দকস

চনব্দ স ভা ীঅ্ীিীব্দঅস ফিড়াব্দিস জা ব্দজন।স কাচজশাব্দসঅস ফমীজ শূিস ফ্ব্দকস কিস ফোকস

আওড়াব্দজন,স চকন্তুসমীজব্দনসমীজব্দনস ফসইস একইস চিন্তাসকঅচেব্দজন—ভাঅব্দিঅসমীজঙ্গজ।সিজব্দজন,স

‘চসচঙ্গ,সএকসাসকারসকঅব্দিসপাচঅস?সফেব্দজগুব্দজাঅস্ল্পসি ব্দসসফিসিন্ধসকঅব্দিসপাচঅস?’  

  

আচমীজসউত্তঅসকঅজামীজ,স‘ফিসিন্ধসকঅাসি ব্দজা সযাক,সিাি অাসযাব্দিসফিসসস্তাসহ ,সিাঅসচেচকঅস

কঅব্দেন।’  
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স্বামীজীরী॥সফখব্দপচেস,সকাঅসসাচধ সসমীজব্দ অসফঢউসফেঅা !সঐসহইিই-ইসসাঅ।সফিসযিসমীজা চ স

হ ,সিিইসমীজঙ্গজ।সফযমীজনসপাব্দ অসধ মীজ,সফিমীজচনসচকসচিব্দ অসধ মীজ!সমীজব্দনসহ সি চিসআইি ব্দড়াস

আঅসঅচহজসনা!সপব্দঅঅসিেঅসআিাঅসফিমীজচন। 

  

স্বামীজীরীস আিাঅস খাচনকস ি পস কব্দঅস ফ্ব্দকস প নঅা স িজব্দজন,স ‘কিকগুচজস ্চিিাচহিস

graduate (গ্রাজনুেট) পাই নতা জাপানন পািাই, যানত তারা নেখানন িাকরিরী কশক্ষা 

(technical education) নপনেসআব্দস।সযচশসএরূপসফিষ্টাসকঅাসযা ,সিাসহব্দজসফি  হ !’  

  

প্রশ্ন॥সফকন?সচিব্দজিসযাও াঅসফিব্দ সচকসরাপানসযাও াসভাজ? 

  

স্বামীজীরী॥সসহস্রগুব্দণ!সআচমীজস িচজস এব্দশব্দ অসসমীজস্তস িড়স ফজাকস আঅস চ চক্ষিস ফজাব্দকসযচশস

একিাঅসকব্দঅসরাপানসফিচড়ব্দ সআব্দসসফিাসফজাকগুব্দজাঅসফিাখসফোব্দস।  

  

প্রশ্ন॥সফকন? 

  

স্বামীজীরী॥সফসখাব্দনসএখানকাঅসমীজিসচিশ াঅসিশহরমীজসফনই।সিাঅাসসাব্দহিব্দশঅসসিসচনব্দ ব্দে,স

চকন্তুসিাঅাসরাপানীইসআব্দে,সসাব্দহিসহ চন।সফিাব্দশঅসফশব্দ সসাব্দহিসহও াসফযসএকসাসচিষমীজস

ফঅা সহব্দ সশা চড়ব্দ ব্দে। 

  

আচমীজ॥সআচমীজসকিকগুচজসরাপানীসেচিসফশব্দখচে।সিাব্দশঅসচ ল্পসফশব্দখস্ িাকসহব্দিসহ ।সআঅস

িাঅসভািচসসফযনসিাব্দশঅসচনরস্বসিস্তু,সকাঅওসনকজসকঅিাঅসফযাসফনই।  

  

স্বামীজীরী॥স চঠক।স ঐস আব্দসেঅস রন ইস ওঅাস এিস িড়।স িাঅাস ফযস Asiaticস (এচ  ািাসী)।স

আমীজাব্দশঅসফশখচেসসনাসসিসফ ব্দে,সিি সযাসআব্দেসিাস্দ্ভ ি।সএচ  াচসব্দকঅসরীিনসআব্দসেস

মীজাখা।সফকানসিস্তুব্দিসআসেসনাস্াকব্দজসএচ  াচসকসিাসি িহাঅসকব্দঅসনা।সওব্দঅ,সআমীজাব্দশঅস

আসেওসফযসধব্দমীজেঅসএকসাস্ঙ্গ।সফয-ব্দমীজব্দ সভাজসআজপনাসচশব্দিসপাব্দঅ,সিাঅসকিসআশঅ!স

ঠাক অসচনব্দরসএকরনসকিসিড় artistস(চ ল্পী)সচেব্দজন। 

  

প্রশ্ন॥সসাব্দহিব্দশঅওসফিাসartস(চ ল্প)সফি । 
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স্বামীজী॥ েূর মূখ ে! আর নতানরই বা িাে কেই নিন? নেনশর েশাই এমকন হনেনছ। 

নেশেুদ্ধ নোি কননজর নোনা রাঙ, আর পনরর রাঙটা নোনা নেখনছ। এটা হনচ্ছ 

আজিােিার কশক্ষার নভেকি। ওনর, ওরা যতকেন একশোে এনেনছ, ততকেন ওরা নচষ্টা 

িরনছ জীবনন art (কশে) ন ািানত। 

  

আকম॥ এ-রিম িথা শুননে নোনি বেনব, নতামার েব pessimistic view (দ্বনরাশেবােী 

মত) 

  

স্বামীজী॥ িানজই তাই দ্ববকি! আমার ইনচ্ছ িনর, আমার নচাখ কেনে নতানের েব 

নেখাই। ওনের বািীগুনো নেখ েব োোমাটা। তার নিান মানন পাে? নেখ না—এই নয 

এত বি েব বািী government-এর (েরিানরর) রনেনছ, বাইনর নথনি নেখনে তার 

নিান মানন বুজঝে, বেনত পাকরে? তারপর তানের পোণ্ট নচাস্ত নিাট, আমানের 

কহনেনব এি প্রিার নোংনটা। না? আর তার কি নয বাহার! আমানের জন্মভূকমটা ঘুনর 

নেখ। নিান্ building-টার (অট্টাকেিার) মানন না বুঝনত পাকরে, আর তানত কিবা কশে! 

ওনের জেখাবার নিোে, আমানের ঘটী—নিানটাে আটে আনছ? ওনর, এিটুিরা 

Indian silk (ভারতীে নরশম) চােনা (China)-ে নিে িরনত হার নমনন নিে। এখন নেটা 

Japan (জাপান) কিনন কননে ২০,০০০ টািাে, যকে তারা পানর নচষ্টা িনর। পািািা াঁনে 

চাষানের বািী নেনখকছে? 

  

উত্তঅ॥সহা । 

  

স্বামীজীরী॥সচকসফশব্দখচেস? 

  

আচমীজ॥সফি সচনকন-চিকনসপচঅষ্কাঅ। 

  

স্বামীজীরী॥সিাব্দশঅসধাব্দনঅসমীজঅাইসফশব্দখচেস?সিাব্দিসকিসআসে!সফমীজব্দসস অগুব্দজাসকিসচিচত্তঅ-

চিচিচত্তঅ!সআঅসসাব্দহিব্দশঅসফশব্দ সফোসব্দজাব্দকঅাসফকমীজনস্ াব্দকসিাওসফশব্দখসআ ।সচকসরাচনস,স

সাব্দহিব্দশঅসutility (িায েিাকরতা) আর আমানের art (কশে)—ওনের েমস্ত দ্রনবেই utility, 

আমানের েব েত্র আটে। ঐ োনহবী কশক্ষাে আমানের অমন েুন্দর চুমকি ঘটী নফনে 

এনানমনের নিোে এনননছন ঘনর। ওই রিনম utility এমনভানব আমানের নভতর 
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 ুনিনছ নয, নে বেহজম হনে ো াঁকিনেনছ। এখন চাই art এবং utility-র combinationস

(সংব্দযা )।সরাপানসফসসাসিড়সিসসকব্দঅসচনব্দ সফেব্দজব্দে,সিাইসএিস ীঘ্রসিড়সহব্দ সপব্দড়ব্দে।স

এখনসআিাঅসওঅাসফিামীজাঅসসাব্দহিব্দশঅসফ খাব্দি। 

  

প্রশ্ন॥সফকান্সফশব্দ অসকাপড়সপঅাসভাজ? 

  

স্বামীজীরী॥সআযেব্দশঅসভাজ।সসাব্দহিঅাওসএ-ক্াসস্বীকাঅসকব্দঅ।সফকমীজনসপাব্দসসপাব্দসসসারানস

ফপাষাক।স যিস ফশব্দ অস অার-পচঅচ্ছশস একস অকমীজস আযে-রাচিব্দশঅস নকজ,স পাব্দস-পাব্দসস

অাখিাঅস ফিষ্টা,স আঅস িাস রািী স ফপাষাব্দকঅস ধাব্দঅওস যা স না।স ফশখস চসচঙ্গ,স ঐস হিভা াস

 াসেগুব্দজাসপঅাসোড়। 

  

প্রশ্ন॥সফকন? 

  

স্বামীজীরী॥সআব্দঅসওগুব্দজাসসাব্দহিব্দশঅসunderwearস(্ব্দধািাস)।সসাব্দহিঅাসঐগুব্দজাসপঅাস ৃণাস

কব্দঅ।সচকসহিভা াসশ াসিাঙাজীঅ!সযাসফহাকসএকসাসপঅব্দজইসহজ?সকাপড়সপঅাঅসফযনসমীজা-

িাপসফনই।সকারুঅসফো  াসফখব্দজসরািসযা ,সফিিাব্দজঅসকাপড়ব্দিাপড়সপঅব্দজওসযচশসরািস

ফযিসফিাসফি সহি।সফকন,সআমীজাব্দশঅসচনব্দরঅসমীজিসচকে সকব্দঅসচনব্দিসপাচঅসসনা?সফকাস,স াসেস

 া সচশব্দিইসহব্দি,সএঅসমীজাব্দনসচক? 

  

িৃচষ্টস এজ;স আমীজাব্দশঅওস প্রসাশস পািাঅস  ণ্টাস পড়জ।স ‘িজ,স  ণ্টাস চশব্দ ব্দে’স িব্দজস স্বামীজীরীস

আমীজা সসব্দঙ্গসচনব্দ সপ্রসাশসফপব্দিসফ ব্দজন।সআহাঅসকঅব্দিসকঅব্দিসস্বামীজীরীসিজব্দজন,স‘ফশখস

চসচঙ্গ,সconcentrated foodস(সাঅভূিসখাশ )সখাও াসিাই।সকিকগুব্দজাসভািসফঠব্দসসখাও াস

ফকিজসক  ব্দড়চমীজঅস ফ াড়া।’সআিাঅস চকে সপব্দঅইসিজব্দজন,স ‘ফশখ,সরাপানীঅাস চশব্দনস দু-িাঅস

চিনিাঅসভািসআঅসশাব্দজঅসফিাজসখা ।সখ িসফরা ানসফজাব্দকঅাওস্চিস্ল্পসখা ,সিাব্দঅস

ফি ী।স আঅস যাঅাস সঙ্গচিপন্ন,স িাঅাস মীজাংসস প্রি হইস খা ।স আমীজাব্দশঅস ফযস দু-িাঅস আহাঅস

ক  িচক-কঠাস ফঠব্দস।সএক াশাসভািসহরমীজসকঅব্দিসসিসenergyস( চক্ত)সিব্দজসযা ।’  

  

প্রশ্ন॥সআমীজাব্দশঅসমীজাংসসখাও াসাসসকব্দজঅসপব্দক্ষসস চিধাসচক? 
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স্বামীজীরী॥স ফকন,স কমীজস কব্দঅস খাব্দি।স প্রি হস একস ফপা াস ফখব্দজইস খ িস হ ।স ি াপাঅসাস চকস

রাচনস?শচঅিিাঅসপ্রধানসকাঅণস আজস ।সএকরব্দনঅসসাব্দহিসঅা স কব্দঅসমীজাইব্দনসকচমীজব্দ স

চশব্দজ;সিাসফসসফেব্দজব্দশঅসদুধসকচমীজব্দ সচশব্দজ,সএকব্দিজাসহ ব্দিাসমীজ চড়সফখব্দ সকাসাব্দজ। 

  

প্রশ্ন॥সিাসন ব্দিাসচকসকঅব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥সফকন,সআঅওস্চধকসপচঅশ্রমীজসকব্দঅসযাব্দিসখাও া-শাও াসাসিরা স্াব্দক,সএস ক স

কঅব্দিসপাব্দঅসনা?সপাড়া সফযসদু- ণ্টাসআড্ডাসফশও াসিাই-ই-িাই।সসমীজব্দ অসকিস্পি  স

কব্দঅসফজাব্দক,সিাসআঅসচকসিজি! 

  

আহাঅাব্দন্তসস্বামীজীরীসএকস সচিশ্রামীজসকঅব্দিসফ ব্দজন। 

  

* * * 

  

একচশনসস্বামীজীরীসিা িারাব্দঅসিজঅামীজসিস অসিাসীব্দিসআব্দেন,সআচমীজসিা ব্দকসশ েনসকঅব্দিস

ফ চে।স িা অস সব্দঙ্গস আব্দমীজচঅকাঅস ওস রাপাব্দনঅস ্ব্দনকস ক্াস হিাঅস পঅস আচমীজস চরজ্ঞাসাস

কঅজামীজ— 

  

প্রশ্ন॥সস্বামীজীরী,সআব্দমীজচঅকা সকিগুচজসচ ষ সকব্দঅে? 

  

স্বামীজীরী॥স্ব্দনক। 

  

প্রশ্ন॥স২।৪সহারাঅ? 

  

স্বামীজীরী॥সফঢঅসফি ী। 

  

প্রশ্ন॥সচক,সসিসমীজন্ত্রচ ষ ? 

  

স্বামীজীরী॥সহা । 
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প্রশ্ন॥সচকসমীজন্ত্রসচশব্দজ,সস্বামীজীরী?সসিসপ্রণিয ক্তসমীজন্ত্রসচশব্দ ে? 

  

স্বামীজীরী॥সসকজব্দকসপ্রণিয ক্তসচশব্দ চে। 

  

প্রশ্ন॥সফজাব্দকসিব্দজস  ূব্দিঅসপ্রণব্দিস্চধকাঅসফনই,সিা সিাঅাসফেচ্ছ;সিাব্দশঅসপ্রণিসফকমীজনস

কব্দঅসচশব্দজ?সপ্রণিসফিাসব্রাহ্মণসি িীিসআঅসকাঅওসউচ্চাঅব্দণস্চধকাঅসফনই? 

  

স্বামীজীরী॥সযাব্দশঅসমীজন্ত্রসচশব্দ চে,সিাঅাসফযসব্রাহ্মণসন ,সিাসি ইসফকমীজনসকব্দঅসরানচজ? 

  

প্রশ্ন॥সভাঅিসোড়াসসিসফিাসযিনসওসফেব্দচ্ছঅসফশ ;সিাব্দশঅসমীজব্দধ সআিাঅসব্রাহ্মণসফকা্া ?স

স্বামীজীরী॥সআচমীজসযাব্দকসযাব্দকসমীজন্ত্রস চশব্দ চে,সিাঅাসসকব্দজইসব্রাহ্মণ।সও-ক্াস চঠক,সব্রাহ্মণস

নইব্দজসপ্রণব্দিঅস্চধকাঅীসহ সনা।সব্রাহ্মব্দণঅসফেব্দজইসফযসব্রাহ্মণসহ ,সিাঅসমীজাব্দনসফনই;সহিাঅস

খ িসসম্ভািনা,সচকন্তুসনাসহব্দিওসপাব্দঅ।সিা িারাব্দঅ—িক্রিিেীঅসভাইব্দপাসফযসফমীজ্অসহব্দ ব্দে,স

মীজা্া সকব্দঅসগুব্দ অসহা চড়সফনসযা !সফসওসফিাসিামীজ ব্দনঅসফেব্দজ।  

  

প্রশ্ন॥সভাই,সি চমীজসআব্দমীজচঅকা-ইংজব্দিসব্রাহ্মণসফকা্া সফপব্দজ? 

  

স্বামীজীরী॥সব্রাহ্মণরাচিসআঅসব্রাহ্মব্দণঅসগুণ—দুব্দসাসআজাশাসচরচনষ।সএখাব্দনসসি—রাচিব্দিস

ব্রাহ্মণ,সফসখাব্দনসগুব্দণ।সফযমীজনসসত্ত্বসঅরিঃসিমীজিঃ—চিনচসসগুণসআব্দেসরাচনস,সফিমীজচনসব্রাহ্মণস

ক্ষচত্র সবি  স ূিসিব্দজস ণ সহিাঅসগুণওসআব্দে।সএইসফিাব্দশঅসফশব্দ সক্ষচত্র -গুণসাসফযমীজনস

প্রা সফজাপসফপব্দ সফ ব্দে,সফিমীজচনসব্রাহ্মণ-গুণসাওসপ্রা সফজাপসফপব্দ সফ ব্দে।সওব্দশব্দ সএখনস

সিসক্ষচত্র ত্বসফ্ব্দকসব্রাহ্মণত্বসপাব্দচ্ছ। 

  

প্রশ্ন॥সিাঅসমীজাব্দনসফসখানকাঅসসাচত্ত্বকভাব্দিঅসফজাকব্দশঅসি চমীজসব্রাহ্মণসিজে? 

  

স্বামীজীরী॥সিাইসিব্দস;সসত্ত্বসঅরিঃসিমীজিঃসফযমীজনসসকব্দজঅসমীজব্দধ সআব্দে—ফকানসাসকাহাঅসমীজব্দধ স

কমীজ,সফকানসাসকাহাঅওসমীজব্দধ সফি ী;সফিমীজচনসব্রাহ্মণ,সক্ষচত্র ,সবি  সওস ূিসহিাঅসক সাসগুণওস

সকব্দজঅসমীজব্দধ সআব্দে।সিব্দিসএইসক সাসগুণসসমীজব্দ সসমীজব্দ সকমীজসফি ীসহ ।সআঅসসমীজব্দ স

সমীজব্দ সএকসএকসাসপ্রকা সহ ।সএকসাসফজাকসযখনসিাকচঅসকব্দঅ,সিখনসফসস ূিত্বসপা ।স
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যখনসদু-প সাসফঅার াব্দঅঅস চেচকব্দঅস্াব্দক,সিখনসবি  ;সআঅসযখনসমীজাঅামীজাচঅসইি াচশস

কব্দঅ,সিখনসিাঅসচভিঅসক্ষচত্র ত্বসপ্রকা সপা ।সআঅসযখনসফসসভ িাব্দনঅসচিন্তা সিাসভ িৎ-

প্রসব্দঙ্গস্ াব্দক,সিখনসফসসব্রাহ্মণ।সএকসরাচিসফ্ব্দকসআঅসএকসরাচিসহব্দ সযাও াওসস্বাভাচিক।স

চিশ্বাচমীজত্রসআঅসপঅশুঅামীজ—একরনসব্রাহ্মণসওস্পঅসক্ষচত্র সফকমীজনসকব্দঅসহজ? 

  

প্রশ্ন॥সএসক্াসফিাসখ িসচঠকসিব্দজসমীজব্দনসহব্দচ্ছ,সচকন্তুসআমীজাব্দশঅসফশব্দ স্ ধ াপকসআঅসক জগুরুস

মীজহা ব্দ অাস ফস-অকমীজসভাব্দিসশীক্ষাচ ক্ষাস ফকনস ফশনসনা?সস্বামীজীরী॥সঐচসস ফিাব্দশঅস ফশব্দ অস

একচসসচিষমীজসফঅা ।সযাক।সফস-ব্দশব্দ সযাঅাসধমীজেসকঅব্দিসশুরুসকব্দঅ,সিাঅাসফকমীজনসচনষ্ঠাসকব্দঅস

রপ-িপ,সসাধন-ভরনসকব্দঅ।সপ্রশ্ন॥সিাব্দশঅসআধ াচিকস চক্তওস্চিস ীঘ্রসপ্রকা সপা স

শুনব্দিসপাই।স অৎসমীজহাঅাব্দরঅসএকরনস(পাশ্চাি )সচ ষ সফমীজাসসিাঅসমীজাসসসাধন-ভরনসকব্দঅস

িাঅসফয-সকজসক্ষমীজিাসহব্দ ব্দে,সিাসচজব্দখসপাচঠব্দ ব্দে,সফসচশনস অৎসমীজহাঅারসফশখাব্দজন। 

  

স্বামীজীরী॥সহা ,সিব্দিস ফিািস িাঅাসব্রাহ্মণস চকনা—ফিাব্দশঅস ফশব্দ স ফযসমীজহাস্ি ািাব্দঅসসমীজস্তস

যািাঅসউপক্রমীজসহব্দ ব্দে।সগুরুঠাক অসমীজন্ত্রসফশন,সফসসাসিাঅসএকসাসি িসা।সআঅসগুরু-চ ব্দষ অস

সম্বন্ধসাওস ফকমীজন!স ঠাক অ-মীজহা ব্দ অস  ব্দঅস িাজস ফনই।স চ চন্নস িজব্দজন,স ‘ওব্দ া,স একিাঅস

চ ষ িাড়ী-সাড়ীসযাও;সপা াসফখজব্দজসচকসআঅসফপসসিব্দজ?’সব্রাহ্মণসিজব্দজন,স‘হা ব্দ া,সকাজস

মীজব্দনসকব্দঅসচশও,স্মীজ ব্দকঅসফি সসমীজ সহব্দ ব্দেসশুনচে,সআঅসিাঅসকাব্দেস্ব্দনকসচশনসযাও াওস

হ চন।’সএইস ফিাস ফিাব্দশঅস িাঙজাঅস গুরু!সপাশ্চাব্দি স আরওসএ-অকমীজসাসহ চন।স ফসখাব্দনস

্ব্দনকসাসভাজসআব্দে। 

  

* * * 

  

প্রচিসিৎসঅসশ্রীঅামীজকৃষ্ণ-উৎসব্দিঅসচশনসএকস্পরূপসশৃ  সহ ।সিঙ্গব্দশব্দ সএচসসফযসএকচসস

স িৃহৎসফমীজজা,সিাঅসআঅসসব্দন্দহসনাই।সএখাব্দনসশ -চি সহারাঅসফজাকসএকত্রসহইব্দজওসফস-

প্রকাঅস ফঠজাব্দঠচজস হ স না,স কাঅণস ্চধকাং ইস চ চক্ষিস ভিসন্তান।স চকন্তুস এখাব্দনওস একস

সমীজফ সএইসভাব্দিঅসসিূণেসচিপঅীিসভািসপচঅজচক্ষিসহ ।সষ্টীমীজাঅসআচস াসমীজব্দঠঅসচকনাঅা স
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জাচ জ,সআঅসঅক্ষাসনাই—সকজব্দকইসআব্দ সনাচমীজব্দিসহইব্দি।সমীজঠসহইব্দিসপ্রি ািিেনকাব্দজস

ষ্টীমীজাব্দঅসউচঠিাঅসসমীজ ওসচঠকসিদ্রূপ—ফকসকাঅস াব্দড়সপব্দড়সিাঅসচঠকসনাই। 

  

স্বামীজীরীঅসসব্দঙ্গসএকচশনসমীজব্দঠসিা হাঅসএকসিন্ধ অসআমীজাব্দশঅসরাচিঅসএইস্সংযিসভাব্দিঅস

চিষব্দ সক্ািািোস হ ।স চিচনসদুিঃখসপ্রকা পূিেকস িচজ াচেব্দজন,স ‘ফশখ,স আমীজাব্দশঅস একসাস

ফসব্দকব্দজসক্াসআব্দে—যচশসনাসপব্দড়সফপা,সসভা সচনব্দ সফ্া।সক্াচসসখ িসপ অািন।সআঅসসভাস

মীজাব্দনসসামীজাচরকসএক-আধসাসসভা—যাসকাব্দজভব্দিসকাঅওসিাড়ীব্দিসহ ,সিাসন ;সসভাসহব্দচ্ছস

অারশঅিাঅ।স আব্দ স আমীজাব্দশঅস ফয-সকজস স্বাধীনস িাঙাজীস অারাস চেজ,স িাব্দশঅস প্রি হইস

সকাব্দজসবিকাব্দজসসভাসিসি।সসকাব্দজসসমীজস্তসঅারকাযে।সআঅসখিব্দঅঅসকা রসফিাসচেজসনা,স

সমীজস্তসমীজািিঅসভিব্দজাব্দকঅসকাব্দেসঅাব্দর অসপ্রা সসিসখিঅসজও াসহি,সআঅসিাব্দিসফসইস

অারধানীঅসসিসভিব্দজাকসআসি।সযচশসফকউসনাসআসিসিাঅসখিঅসহি।সএইসকজসশঅিাঅ-

সভাইসআমীজাব্দশঅস ফশব্দ অ—চকসসিসসভ স ফশব্দ অসসভ িাঅস centreস (ব্দকন্দ্র)স চেজ।সপচশ্চব্দমীজস

অারপ িানা সআমীজাব্দশঅসএখানকাঅসফিব্দ সফঢঅসভাজ।সফসখাব্দনসআরওসফসইসঅকমীজসাসকিকস

হ ।’  

  

প্রশ্ন॥সএখনসফশ ীসঅারাসআমীজাব্দশঅসফশব্দ সফনইসিব্দজসচকসফশব্দ অসফজাকগুব্দজাসএিইস্সভ স

হব্দ সশা চড়ব্দ ব্দে? 

  

স্বামীজীরী॥স এগুব্দজাস একসাস ্িনচি—যাঅস মীজূব্দজস স্বা ে্পঅিা,স এস িাঅইস জক্ষণ।স রাহাব্দরস

ওঠিাঅসসমীজ স‘িািাসআপনসিা িা’,সআঅস াব্দনঅসসমীজ স‘হামীজিড়া’—এইসহব্দচ্ছসসিসচভিব্দঅঅস

ভাি,সএকস সself-sacrificeস(আিি া )সচ ক্ষাসকঅব্দজইসঐস ক সযা ।সএসাসিাপ-মীজাঅসফশাষ—

চঠকসচঠকসফসৌরন ওসফ খা সনা।সসভ িাসself- sacrifice-এঅস ফ াড়া। 

  

স্বামীজীরীসিচজব্দিসজাচ ব্দজনিঃসিাপ-মীজাঅস্ন া সশাব্দিঅসরন সফেব্দজগুব্দজাসফযসএকসাসফুটূচিেস

পা সনা।স‘ ানস াও াসাসিড়সফশাষ’—ফেব্দজঅসচকন্তুসএকসাসভাজস ানসশুনব্দজসপ্রাণসেসেসস

কব্দঅ,সফসসচনব্দরঅস জা সফকমীজনসকব্দঅসফসচসসিাঅসকঅব্দি।সকাব্দরইসফসসএকসাসআড্ডাসফখা ব্দর।স

‘িামীজাকসখাও াসাসমীজহাপাপ’—এখনসকাব্দরইসফসসিাকঅ-িাকব্দঅঅসসব্দঙ্গসআড্ডাসফশব্দিসনাসফিাস
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চকসকঅব্দি?সসকব্দজঅইস ফভিঅস ফসইস infiniteস(্নন্ত)সভািসআব্দে—ফস-সিসভাব্দিঅস ফকান-

অকমীজসফুটূচিেসিাই।সফিাব্দশঅসফশব্দ সিাসহিাঅসফযাসনাই।সিাসহব্দিসফ ব্দজসিাপ-মীজাব্দশঅওসনূিনস

কব্দঅসচ ক্ষাসচশব্দিসহব্দি।সএইসফিাস্িস্থা!সস সভ সন ,সিাঅসওপঅসআিাঅসফিাব্দশঅসচ চক্ষিস

িড়সিড়সিাি অাসিানসচকনা—এখচনসঅাচর সাসইংব্দঅরসিা ব্দশঅসহাব্দিসফেব্দজসফশ ,সআঅসিা অাস

অাচর সাসিাজান।সদুিঃখ ওসহ ,সহাচসওসপা ।সআব্দঅসফসসmartialস(সামীজচঅক)সভািসকই?সিাঅস

ফ াড়া সফযসশাসভািস (শাস ভাি)সসাধনসকঅাসিাই,সচনভেঅসিাই—হামীজিড়াসাস martialসভািস

ন ।সহুক ব্দমীজসএচ ব্দ সমীজা্াসচশব্দিসহব্দি—িব্দিসনাসমীজা্াসচনব্দিসপাঅব্দি।সফসসফযসআপনাব্দকসআব্দ স

িচজসচশব্দিসহব্দি। 

  

শ্রীঅামীজকৃষ্ণব্দশব্দিঅস ফকানস ভক্ত-ব্দজখক—িা হাঅস ফকানস প স্তব্দকস যা হাঅাস শ্রীঅামীজকৃষ্ণব্দকস

ঈশ্বঅািিাঅসিচজ াস চিশ্বাসসকব্দঅনসনা,সিা হাচশব্দ অসপ্রচিসকসাক্ষসকচঅ াচেব্দজন,সস্বামীজীরীস

িা হাব্দকসর্াকাই াসউব্দত্তচরিসহই াসিচজব্দিসজাচ ব্দজনিঃ  

  

ফিাঅসএমীজনসকব্দঅসসকজব্দকস াজসচশব্দ সফজখিাঅসচকসশঅকাঅসচেজ?সফিাঅসঠাক অব্দকসিাঅাস

চিশ্বাসসকব্দঅসনা,সিাসচকসহব্দ ব্দে?সআমীজঅাসচকসএকসাসশজসকব্দঅচেসনাসচক?সআমীজঅাসচকসঅামীজকৃষ্ণ-

ভরাসফয,সিা ব্দকসফযসনাসভরব্দিসফসসআমীজাব্দশঅস ত্রু?সি ইসফিাসিা ব্দকসনীি সকব্দঅসফেজচজ,স

িা ব্দকস ফোসসকব্দঅস ফেজচজ।স ফিাঅসঠাক অসযচশসভ িান্সহনস ফিাস ফযস ফযমীজনসকব্দঅসর্াক ক,স

িা ব্দকইসফিাসর্াকব্দে।সিব্দিসসিাইব্দকস াজসফশিাঅসি ইসফক?সনা,স াজসচশব্দজইসফিাঅসক্াস

িাঅাসশুনব্দি?সআহাম্মক!সমীজা্াসচশব্দিসপাচঅসসিব্দিসমীজা্াসচনব্দিসপাঅচি;সনইব্দজসফিাঅসক্াস

ফজাব্দকসফনব্দিসফকন? 

  

একস সচস্থঅসহই াসপ নঅা সিচজব্দিসজাচ ব্দজনিঃ 

  

িীঅসনাসহব্দজসচকসফকউসচিশ্বাসসকঅব্দিসপাব্দঅ,সনাসচনভেঅসকঅব্দিসপাব্দঅ?সিীঅসনাসহব্দজসচহংসাস

ফদ্ব্ষসযা সনা;সিাসসভ সহব্দিসচক?সফসইসmanlyস(প রুব্দষাচিি)স চক্ত,সফসইসিীঅভািসফিাব্দশঅস

ফশব্দ সকই?সফনই,সফনই।সফস-ভািসফঢঅসখ  ব্দরসফশব্দখচে,সএকসাসবিসদুব্দসাসফশখব্দিসপাইচন। 

  

প্রশ্ন॥সকাঅসফশব্দখে,সস্বামীজীরী? 
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স্বামীজীরী॥সএকসG. C-অস(চ চঅ িব্দন্দ্রঅ)সফশব্দখচেসয্া ে্স চনভেঅ,সচঠকসশাসভাি;সমীজা্াস চশব্দিস

প্রস্তুি,সিাইসনাসঠাক অসিাঅসআমীজব্দমীজাক্তাঅনামীজাসচনব্দ চেব্দজন।সচকসচনভেঅ!সএমীজনসআঅসফশখজ মীজস

না;সচনভেঅসিাঅসকাব্দেসচ ব্দখচে। 

  

এইসিচজ াসস্বামীজীরীসহািসি চজ াসচ চঅ িাি অসউব্দেব্দ সনমীজস্কাঅসকচঅব্দজন। 

  

* * * 

  

চদ্ব্িী িাঅস মীজাচকেনস যাইিাঅস সমীজস্তস উব্দশ া স হইব্দিব্দে,স স্বামীজীরীস ্ব্দনকসাস ভাজস আব্দেন।স

একচশনসপ্রাব্দিসচিচনসকচজকািা সফকানসিন্ধ অসসচহিসসাক্ষাৎসকচঅব্দিসচ  াচেব্দজন।সফসখানস

হইব্দিস চেচঅ াসিা িারাব্দঅস িজঅামীজস িাি অসিাসীব্দিস আচস াসউপচস্থিসহইব্দজন।সএকরনস

ফনৌকাস র্াচকব্দিস চ  াব্দে—স্বামীজীরীস এখচনস মীজব্দঠস যাইব্দিন।স ইব্দিামীজব্দধ স িন্ধ ব্দকস র্াকাই াস

িচজব্দজনিঃসিজ,সমীজব্দঠসযাচিসআমীজাঅসসব্দঙ্গ— ফ্নকসক্াসআব্দে। 

  

িন্ধ চসস উপব্দি নস কচঅব্দজস পঅস আিাঅস িচজব্দজন,স ‘আরস মীজরাস হব্দ ব্দে।স একরব্দনঅস িাড়ীস

ফ েজ মীজ—ফসস একসাস েচিস আ চক াব্দে—কৃষ্ণার েন-সংিাশ।স কৃষ্ণস শা চড়ব্দ স অব্দ্অস উপঅ,স

ফ াড়াঅসজা ামীজসহাব্দিসআঅস্ র েনব্দকস ীিাসিজব্দেন।সেচিসাসফশচখব্দ সআমীজা সচরজ্ঞাসাসকঅব্দজস

ফকমীজনসহব্দ ব্দে?সআচমীজসিজজ মীজ,সমীজন্দসচক!সফসসচরশসকব্দঅসিজব্দজ,সসিসফশাষগুণসচিিাঅসকব্দঅস

িজ—ফকমীজনসহব্দ ব্দে।স কাব্দরইস িজব্দিসহজ—চকে ইসহ চন।স প্র্মীজিিঃস ‘অ্সা’স আরকাব্দজঅস

প াব্দ ার্াসঅ্সন ,সিাঅপঅসকৃব্দষ্ণঅসভািসচকে ইসহ চন।’  

  

প্রশ্ন॥সফকনসপ াব্দ ার্াসঅ্সন ? 

  

স্বামীজীরী॥সওব্দঅসফশব্দ সফযসি দ্ধব্দশব্দিঅসপঅসফ্ব্দকসসিসচখি চড়সহব্দ সফ ব্দে।সপ াব্দ ার্াসঅব্দ্স

িব্দড়স অারাঅাসয দ্ধস কঅিসনা!স অারপ িানা স আরওস অ্স আব্দে,স্ব্দনকসাস ফসইস ফসব্দকব্দজস

অব্দ্অসমীজি।সGrecian mythology-র (গ্রীি নপ রাকণি িাকহনীর) ছকবনত নয-েব রথ আাঁিা 

আনছ, নেনখকছে? ে-ুচািার, কপছন কেনে ওিা-নাবা যাে—নেই রথ আমানের কছে। 

এিটা ছকব আাঁিনেই কি হে? নেই েমনে েমস্ত নযমন কছে, তার অনুেোনটা কননে 
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েমনের জজকনষগুনো কেনে তনব ছকব ো াঁিাে। Truth represent (প্রতীনি েতেনি 

প্রিাশ) িরা চাই, নইনে কিছুই হে না, যত মানে-নখোন বানপ-তািান নছনে—যানের 

সু্কনে নেখাপিা হে না, আমানের নেনশ তারাই যাে painting (কচত্রকবেো) কশখনত। 

তানের ৈারা কি আর নিান ছকব হে? এিখানা ছকব এাঁনি ো াঁি িরান আর এিখানা 

perfect dramaস(সিোঙ্গস ন্দঅসনাসক)সফজখা,সএকইসক্া। 

  

প্রশ্ন॥সকৃষ্ণব্দকসচকসভাব্দিসআ কাসউচিিসওখাব্দন? 

  

স্বামীজীরী॥সশ্রীকৃষ্ণসফকমীজনসরাচনস?—সমীজস্তস ীিাসাসpersonifiedস(মীজূচিেমীজান্)!সযখনস্র েব্দনঅস

ফমীজাহস আঅস কাপ রুষিাস এব্দসব্দে,স চিচনস িাব্দকস  ীিাস িজব্দেন,স িখনস িা অস central ideaস

(মীজ খ ভাি)-চসসিাঅস অীঅসফ্ব্দকসে ব্দসসফিরুব্দচ্ছ। 

  

এইস িচজ াস স্বামীজীরীস শ্রীকৃষ্ণব্দকস ফযভািস আ কাস কিেি ,স ফসইমীজিস চনব্দরস ্িচস্থিস হই াস

ফশখাইব্দজনসআঅসিচজব্দজনিঃ 

  

এমীজচনসকব্দঅসসব্দরাব্দঅসফ াড়াসদুব্দসাঅসঅা সফসব্দনসফেব্দজব্দেনসফয,সফ াড়াঅসচপেব্দনঅসপা-দুব্দসাস

প্রা স হা স  াড়াস ফ ােস আঅস সামীজব্দনঅস পাগুব্দজাস  ূব্দন স উব্দঠস পব্দড়ব্দে—ফ াড়াগুব্দজাস হা স কব্দঅস

ফেব্দজব্দে।স এব্দিস শ্রীকৃব্দষ্ণঅস  অীব্দঅস একসাস ফিরা স actionস (চক্র া)স ফখজব্দে।স িা অস সখাস

চত্রভ িনচিখ ািসিীঅ;সদু-পক্ষসফসনাশব্দজঅসমীজািখাব্দনসধন ক-িাণসফেব্দজসচশব্দ সকাপ রুব্দষঅস

মীজিসঅব্দ্অসওপঅসিব্দসসপব্দড়ব্দেন।সআঅসশ্রীকৃষ্ণসফসই-অকমীজসফ াড়াঅসঅা সফসব্দনসিাি কসহাব্দিস

সমীজস্তস অীঅচসব্দকস ফি চকব্দ স িা অস ফসইস্মীজান ষীস ফপ্রমীজকরুণামীজাখাসিাজব্দকঅসমীজিসমীজ খখাচনস

্র েব্দনঅস চশব্দকস চেচঅব্দ স চস্থঅস ম্ভীঅস শৃচষ্টব্দিস ফিব্দ সিা অসপ্রাব্দণঅসসখাব্দকস ীিাস িজব্দেন।স

এখনস ীিাঅ preacherস (প্রিাঅক)-এঅসএসেচিসফশব্দখসচকসি িচজ? 

  

উত্তঅ॥সচক্র াওসিাইসআঅস াম্ভীযে-নস্থযেওসিাই। 
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স্বামীজীরী॥স্ াই!—সমীজস্তস অীব্দঅস intense action (তীব্র জক্রোশীেতা) আর মুখ নযন নীে 

আিানশর মত ধীর িম্ভীর প্রশান্ত! এই হে িীতার central ideaস(মীজ খ ভাি);সফশহ,সরীিনস

আঅসপ্রাণসমীজনসিা অসশ্রীপব্দশসফঅব্দখসসকজস্িস্থাব্দিইসচস্থঅস ম্ভীঅ। 

  

কমীজেণ কমীজেসযিঃসপব্দ  শকমীজেচণসিসকমীজেসযিঃ। 

সসি চদ্ধমীজান্সমীজন ব্দষ ষ সসসয ক্তিঃসকৃৎেকমীজেকৃৎ॥১৬ 

  

চযচনস কমীজেসকব্দঅওস িাঅসমীজব্দধ স চিত্তব্দকসপ্র ান্তসঅাখব্দিস পাব্দঅন,স আঅসিাহ স ফকানসকমীজেসনাস

কঅব্দজওস্ন্তব্দঅসযাঅসআিচিন্তারূপসকব্দমীজেঅসপ্রিাহসিজব্দিস্াব্দক,সচিচনইসমীজান ব্দষঅসমীজব্দধ স

ি চদ্ধমীজান্স,সচিচনইসফযা ী,সিা অইসসিসকমীজেসকঅাসহব্দ ব্দে। 

  

ইব্দিামীজব্দধ স চযচনস ফনৌকাসর্াচকব্দিস চ  াচেব্দজন,স চিচনস আচস াসসংিাশস চশব্দজনস ফযস ফনৌকাস

আচস াব্দে।সস্বামীজীরীসফযসিন্ধ অসসব্দঙ্গসক্াসকচহব্দিচেব্দজন,সিা হাব্দকসিচজব্দজন,স‘িজ,সমীজব্দঠস

যাই।সিাড়ীব্দিসিব্দজসএব্দসচেসসফিা?’  

  

িন্ধ ॥সআজ্ঞাসহা । 

  

সকব্দজসক্াসকচহব্দিসকচহব্দিসমীজব্দঠসযাইিাঅসরন সফনৌকা সউচঠব্দজন। 

  

স্বামীজীরী॥সএইসভািসসমীজস্তসফজাব্দকঅসফভিঅসেড়ানসিাই—কমীজেসকমীজেস্নন্তসকমীজে—িাঅসেব্দজঅস

চশব্দকসশৃচষ্টসনাসফঅব্দখ,সআঅসপ্রাণ-মীজনসফসইসঅাঙাসপা । 

  

িন্ধ ॥সএসফিাসকমীজেব্দযা ! 

  

স্বামীজীরী॥সহা ,সএইসকমীজেব্দযা ।সচকন্তুসসাধন-ভরনসনাসকঅব্দজসকমীজেব্দযা ওসহব্দিসনা।সিি চিেধস

ফযাব্দ অসসামীজ্জনস সিাই।সনইব্দজসপ্রাণ-মীজনসফকমীজনসকব্দঅসিা ব্দিসচশব্দ সঅাখচি? 

  

িন্ধ ॥স ীিাঅসকমীজেসমীজাব্দনসফিাসফজাব্দকসিব্দজ—বিচশকসযজ্ঞান ষ্ঠান,সসাধন-ভরন;সআঅসিাসোড়াস

সিসকমীজেস্কমীজে। 
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স্বামীজীরী॥সখ িসভাজসক্া,সচঠকসক্া;স চকন্তুসফসসাব্দকসআঅওসিাচড়ব্দ সফনসনা।সফিাঅসপ্রচিস

চনিঃশ্বাস-প্রশ্বাস,সপ্রচিসচিন্তাঅসরন ,সফিাঅসপ্রচিসকাব্দরঅসরন সশা ীসফক?সি ইসফিা? 

  

িন্ধ ॥সিাসিব্দস,সনাওসিব্দস।সচঠকসি িব্দিসপাঅচেচন।সআসজসক্াসফিাসফশখচেস ীিাঅসভাি—

‘ত্ব াসহৃষীব্দক সহৃচশচস্থব্দিন’সইি াচশ।সিাসআচমীজসিা অস চক্তব্দিসিাচজি,সিব্দিসআঅসআমীজাঅস

কাব্দরঅসরন সআচমীজসফিাসএব্দকিাব্দঅইসশা ীসনই। 

  

স্বামীজীরী॥সওসাসিড়সউচ্চস্িস্থাঅসক্া।সকমীজেসকব্দঅসচিত্তসশুদ্ধসহব্দজসপঅসযখনসফশখব্দিসপাচি—স

চিচনইসসিসকঅাব্দচ্ছন,সিখনসওসাসিজাসচঠক;সনইব্দজসসিসমীজ খস্থ—চমীজব্দে। 

  

িন্ধ ॥সচমীজব্দেসফকন,সযচশসএকরনসচঠকসচিিাঅসকব্দঅসফিাব্দিসফয,সচিচনইসসিসকঅাব্দচ্ছন। 

  

স্বামীজীরী॥সচিিাঅসকব্দঅসফশখব্দজসপব্দঅসিখন।সিাসফসসযখনকাঅসিখচন।সিাঅপঅসফিাসন ।সচকস

রাচনস,সফি সি ব্দিসফশখ—্হিঃঅহিঃসি ইসযা-ইসকচঅস,সি ইসকঅচেসসমীজব্দনসকব্দঅসকচঅসসচকনা?স

চিচনইসকঅাব্দচ্ছন,সকিক্ষণসমীজব্দনস্াব্দক?সিব্দিসঐ-অকমীজসচিিাঅসকঅব্দিসকঅব্দিসএমীজনসএকসাস

্িস্থাসআসব্দিসফয,স‘আচমীজ’সাসিব্দজসযাব্দিসআঅসিাঅসরা  া স ‘হৃষীব্দক ’সএব্দসসিসব্দিন।স

িখনস‘ত্ব াসহৃষীব্দক সহৃচশচস্থব্দিন’সিজাসচঠকসহব্দি।সআঅসিািা,স‘আচমীজ’সাসি কসর ব্দড়সিব্দসস

্াকব্দজসিা অসআসিাঅসরা  াসফকা্া সফযসচিচনসআসব্দিন?সিখনসহৃষীব্দকব্দ অস্চস্তত্বইস

ফনই! 

  

িন্ধ ॥সক কব্দমীজেঅসপ্রিৃচত্তসাসচিচনইসচশব্দচ্ছনসফিা? 

  

স্বামীজীরী॥সনাসফঅসনা;সও-অকমীজসভািব্দজসভ িানব্দকস্ পঅাধীসকঅাসহ ।সচিচনসক কব্দমীজেঅসপ্রিৃচত্তস

চশব্দচ্ছনসনা;সওসাসফিাঅসআিিৃচপ্তঅসিাসনাসফ্ব্দকইসওব্দঠ।সফরাঅসকব্দঅসচিচনসসিসকঅাব্দচ্ছনস

িব্দজস্সৎসকারসকঅব্দজসসিেনা সহ ।সঐসফ্ব্দকইসভাব্দিঅস ব্দঅসি চঅসআঅম্ভসহ ।সভাজসকারস

কঅব্দজসফকমীজনসএকসাসelationস(উল্লাস)সহ ।সি কসে ব্দজসওব্দঠ।সফি সকব্দঅচেসিব্দজসআপনাব্দকস

িাহিাসচশচি।সএসাসফিাসআঅসএড়ািাঅসফযাসফনই,সচশব্দিইসহব্দি।সভাজসকারসাঅসফিজাসআচমীজ,স

আঅসমীজন্দসকারসাঅসসমীজ সচিচন—ওসাস ীিা-ব্দিশাব্দন্তঅসিশহরমীজ,সিড়সসিেব্দনব্দ সক্া,স্মীজনস
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ক্াসিচজসচন।সিঅংসচিচনসভাজসাসকঅাব্দচ্ছনসআঅসআচমীজসমীজন্দসাসকঅচে—িজ।সিাব্দিসভচক্তস

আসব্দি,সচিশ্বাসসআসব্দি।সিা অসকৃপাসহাব্দিসহাব্দিসফশখব্দিসপাচি।সআসজসক্া,সফকউসফিাব্দকস

সৃচষ্টসকব্দঅচন,সি ইসআপনাব্দকসআপচনসসৃচষ্টসকব্দঅচেসসচকনা।সচিিাঅসএই,সফিশান্তসএই।সিব্দিস

ফসসাসউপজচিসনইব্দজসফিািাসযা সনা।সফসইরন সপ্র্মীজসাসসাধকব্দকসবদ্ব্িভািসাসধব্দঅসচনব্দ স

িজব্দিসহ ;সচিচনসভাজসাসকঅান,সআচমীজসমীজন্দসাসকচঅ—এচসইসহজসচিত্তশুচদ্ধঅসসহরসউপা ।স

িাইসবিষ্ণিব্দশঅসফভিঅসবদ্ব্িভািসএিসপ্রিজ।স্নদ্ব্িভািসফ াড়া সআনাসিড়স ক্ত।সচকন্তুসঐস

বদ্ব্িভািসফ্ব্দকসপব্দঅস্নদ্ব্িভাব্দিঅসউপজচিসহ । 

  

স্বামীজীরীসআিাঅসিচজব্দিসজাচ ব্দজনিঃ 

  

ফশখ,সচিসব্দজব্দমীজাসাসিড়সখাঅাপ।সভাব্দিঅস ব্দঅসি চঅসযচশসনাস্ াব্দক,স্ ে্াৎসযচশসপ্রিৃচত্তসাসিড়ইস

নীিসহ স্্িসযচশসসি ইসিাঅসমীজব্দনসচিশ্বাসসহ সফয,সএওসভ িান্সকঅাব্দচ্ছন,সিাহব্দজসচকস

আঅসফি ীচশনসিাব্দকসফসইসনীিসকারসকঅব্দিসহ ?সসিসমীজ জাসিসসকব্দঅসসােসহব্দ সযা ।স

আমীজাব্দশঅসফশব্দ অস াস্ত্রকাব্দঅঅাসখ িসি িি;সআঅসআমীজাঅসমীজব্দনসহ —ফিৌদ্ধধব্দমীজেঅসযখনসপিনস

আঅম্ভসহজ,স আঅস ফিৌদ্ধব্দশঅস পীড়ব্দনস ফজাব্দকঅাস জ চকব্দ সজ চকব্দ স বিচশকস যব্দজ্ঞঅস্ন ষ্ঠানস

কঅি,সিািা,সদু-মীজাসসধব্দঅসআঅসযা সকঅিাঅসফযা-চসসফনই,সএকঅাব্দত্রইসকা িাসমীজাচসঅসমীজূচিেস

 ব্দড়সপূরাসফ ষসকব্দঅসিাব্দকসচিসরেনসচশব্দিসহব্দি,সফযনসএিস ক সচিেসনাস্ াব্দক—ফসইসসমীজ সাস

ফ্ব্দকসিব্দন্ত্রঅসউৎপচত্তসহজ।সমীজান ষসএকসাসconcreteস(স্থূজ)সিা ,সনইব্দজসপ্রাণসাসি িব্দিসফকন?স

 ব্দঅস ব্দঅসঐসএকসঅাব্দত্রস যজ্ঞসহব্দিসআঅম্ভসহজ।স চকন্তুস প্রিৃচত্তসসিস sensualস (ইচন্দ্র  ি)স

হব্দ স পব্দড়ব্দে।সঠাক অস ফযমীজনস িব্দজচেব্দজন,স ‘ফকউস ফকউসনমীজেশাস চশব্দ সপ্স কব্দঅ’;স ফিমীজচনস

সশগুরুঅাসফশখব্দজনসফয,সযাব্দশঅসপ্রিৃচত্তসনীিসিব্দজসফকানসসৎসকাব্দরঅস্ ন ষ্ঠানসকঅব্দিসপাঅব্দেস

না,স িাব্দশঅওস ধমীজেপব্দ্স ক্রমীজ িঃস চনব্দ স যাও াস শঅকাঅ।স িা ব্দশঅস রন ইস ঐ-সিস চিসব্দকজস

িাচন্ত্রকসসাধনাঅসসৃচষ্টসহব্দ সপড়জ। 

  

প্রশ্ন॥সমীজন্দসকাব্দরঅস্ন ষ্ঠানসফিাসফসসভাজসিব্দজসকঅব্দিসজা জ,সএব্দিসিাঅসপ্রিৃচত্তঅসনীিিাস

ফকমীজনসকব্দঅসযাব্দি? 
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স্বামীজীরী॥সঐসফযসপ্রিৃচত্তঅসফমীজাড়সচেচঅব্দ সচশব্দজ—ভ িান্সপাব্দিসিব্দজসকারসকঅব্দে। 

  

প্রশ্ন॥সসি -সি ইসচকসিাসহ ? 

  

স্বামীজীরী॥সফসইসএকইসক্া;সউব্দে  সচঠকস্াকব্দজইসহব্দি,সনাসহব্দিসফকন?  

  

প্রশ্ন।সপঞ্চস‘মীজকাঅ’-সাধব্দনসচকন্তুস্ব্দনব্দকঅসমীজনসফযসমীজশমীজাংব্দসসপব্দড়সযা ? 

  

স্বামীজীরী॥সিাইসপঅমীজহংস-মীজ াইসএব্দসচেব্দজন।সও-ভাব্দিসিন্ত্রসাধব্দনঅসচশনসফ ব্দে।সচিচনওস

িন্ত্রসাধনসকব্দঅচেব্দজন,সচকন্তুসও-অকমীজসভাব্দিসন ।সমীজশসখািাঅসচিচধসফযখাব্দন,সচিচনসএকসাস

কাঅব্দণঅস ফো সাস কাসব্দিন।স িন্ত্রসাস িড়স slippery groundস (চপেজস প্)।স এইস রন স িচজ,স

এব্দশব্দ সিব্দন্ত্রঅসিিোসিূড়ান্তসহব্দ ব্দে।সএখনসআঅওসউপব্দঅসযাও াসিাই।সফিব্দশঅস[ব্দিশাব্দন্তঅ]স

িিোসিাই।সিি চিেধসফযাব্দ অসসামীজ্জনস সকব্দঅসসাধনসকঅাসিাই,স্খিসব্রহ্মিযেসিাই। 

  

প্রশ্ন॥সিি চিেধসফযাব্দ অসসামীজ্জনস সচকসঅকমীজ? 

  

স্বামীজীরী॥সজ্ঞান-চিিাঅসবিঅা  ,সভচক্ত,সকমীজেসআঅসসব্দঙ্গসসব্দঙ্গসসাধনা,সএিংসস্ত্রীব্দজাব্দকঅসপ্রচিস

পূরাভািসিাই। 

  

প্রশ্ন॥সস্ত্রীব্দজাব্দকঅসপ্রচিসএইভািসচকসকব্দঅসআব্দস? 

  

স্বামীজীরী॥সওঅাইসহজসআশ া চক্ত।সফযচশনসআশ া চক্তঅসপ ব্দরাসআঅম্ভসহব্দি,সফযচশনসমীজাব্দ অস

কাব্দেসপ্রব্দি কসফজাকসআপনাব্দকসআপচনস‘নঅিচজ’সফশব্দি,সফসইসচশনইসভাঅব্দিঅসয্া ে্সমীজঙ্গজস

শুরুসহব্দি। 

  

এইসক্াসিচজ াসস্বামীজীরীসশী েচনিঃশ্বাসসোচড়ব্দজন। 

  

একচশনস িা হাঅস কিকগুচজস িাজ িন্ধ স িা হাঅস সচহিস সাক্ষাৎস কচঅব্দিস আচস াস িচজব্দজনিঃস

স্বামীজীরী,সি চমীজস ফযস ফেব্দজব্দিজা স ফিসকঅব্দিসিজব্দজসিজব্দি,স ‘ফিসকঅিসনা,সআচমীজস চকসহিস

ফশখচি।’সিাসযাসিব্দজচেব্দজ,সিাইসকঅব্দজ। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 97 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

স্বামীজীরী॥সহা সভাই,সকব্দঅচেসিব্দস।সফিাঅাসফিাসফশব্দখচেস—ফখব্দিসপাইচন,সিাঅসউপঅসখাস চন।স

িাপ,সকিইসনাসফখব্দসচে!সআরসআব্দমীজচঅকানঅাসভাজব্দিব্দসসএইসফশখসফকমীজনসখাসসচিোনাস চশস

চশব্দ ব্দে!সদুব্দসাসফখব্দিওসপাচচ্ছ।সচকন্তুসভাই,সফভা সআমীজাঅস্ শৃব্দষ্টসফনই।স চশব্দিসশুব্দজইসফঅা স

িাব্দড়,সহা চপব্দ সমীজচঅ।সআিাঅসফমীজব্দর সএব্দসসপচড়,সিব্দিসিা চি।  

  

অক্ত-মীজাংব্দসঅস অীঅ,সকিইসিাসসহ সহব্দি?সএইসশারুণসপচঅশ্রব্দমীজঅসেব্দজসস্বামীজীরীঅস্কাব্দজস

ফশহি া সহ । 
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৫. চিনচিয়নর সৃ্মচিচিচপ 

চিনচশব্দনঅসমৃচিচজচপ 

  

২২সরান আঅী,স১৮৯৮সখ্রীিঃ।স১০সমীজা স চনিাঅ।সসকাব্দজসউচঠ াইসহািমীজ খসধ ই াসিা িারাঅস

৫৭নংসঅামীজকান্তসিস অসষ্ট্রীসস্থসিজঅামীজসিাি অসিাসীব্দিসস্বামীজীরীঅসকাব্দেসউপচস্থিসহই াচে।স

এক অসফজাক।সস্বামীজীরীসিচজব্দিব্দেনিঃসিাইসশ্রদ্ধা,সচনব্দরব্দশঅসওপঅস চিশ্বাসসিাই।স Strength 

is life, weakness is death (েবেতাই জীবন, েুব েেতা মৃতুে)। আমরা আত্মা, অমর, 

মুি—pure, pure by natureস(পচিত্র,সস্বভািিিঃসপচিত্র)।সআমীজঅাসচকসকখনওসপাপসকঅব্দিস

পাচঅ?্সম্ভি।সএইসঅকমীজসচিশ্বাসসিাই।সএইসচিশ্বাসইসআমীজাব্দশঅসমীজান ষসকব্দঅ,সফশিিাসকব্দঅস

ফিাব্দজ।সএইসশ্রদ্ধাঅসভািসাসহাচঅব্দ ইসফিাসফশ সাসউৎসন্নসচ ব্দ ব্দে।  

  

প্রশ্ন॥সএইসশ্রদ্ধাসাসআমীজাব্দশঅসফকমীজনসকব্দঅসনষ্টসহজ? 

  

স্বামীজীরী॥স ফেব্দজব্দিজাস ফ্ব্দকস আমীজঅাস negative education (ননকতমূেি কশক্ষা) নপনে 

আেকছ। আমরা কিছু নই—এ কশক্ষাই নপনে এনেকছ। আমানের নেনশ নয বিনোি 

িখনও জনন্মনছ, তা আমরা জাননতই পাই না। Positive (ইচিমীজূজক)সচকে সফ খানসহ চন।স

হাি-পাব্দ অস ি িহাঅস ফিাসরাচনইচন।সইংব্দঅরব্দশঅসসািগুচষ্টঅসখিঅসরাচন,স চনব্দরঅসিাপ-

শাশাঅস খিঅস অাচখস না।স চ ব্দখচেস ফকিজস দুিেজিা।স ফরব্দনচেস ফযস আমীজঅাস চিচরিস দুিেজ,স

আমীজাব্দশঅসফকানসচিষব্দ সস্বাধীনিাসফনই।সএব্দিসআঅসশ্রদ্ধাসনষ্টসহব্দিসনাসফকন?সফশব্দ সএইস

শ্রদ্ধাঅস ভািসাস আিাঅস আনব্দিসহব্দি।স চনব্দরব্দশঅস উপঅস চিশ্বাসসাস আিাঅসরাচ ব্দ স ি জব্দিস

হব্দি।স িাস হব্দজইস ফশব্দ অস যিস চকে স problems (েমেোগুকে) ক্রমশঃ আপনা-আপকনই 

solvedস(মীজীমীজাংচসি)সহব্দ সযাব্দি। 

  

প্রশ্ন॥সসিসফশাষসশুধব্দঅসযাব্দি,সিাওসচকসকখনওসহ ?সসমীজাব্দরসকিস্সংখ সফশাষসঅব্দ ব্দে!স

ফশব্দ সকিস্ ভািসঅব্দ ব্দে,সযাসপূঅণসকঅিাঅসরন সকংব্দগ্রসসপ্রভৃচিস্ ন ান সফশ চহনিষীসশজস
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কিসআব্দন্দাজনসকঅব্দে,সইংব্দঅরসিাহাদুব্দঅঅসকাব্দেসকিসপ্রা ে্নাসকঅব্দে!সএ-সিস্ ভািসচকব্দসস

পূঅণসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥স্ভািসাসকাঅ?সঅারাসপূঅণসকঅব্দি,সনাসফিামীজঅাসপূঅণসকঅব্দি? 

  

প্রশ্ন॥সঅারাইস্ভািসপূঅণসকঅব্দিন।সঅারাসনাসচশব্দজসআমীজঅাসফকা্াসফ্ব্দকসচকসপাি,সফকমীজনস

কব্দঅসপাি? 

  

স্বামীজীরী॥সচভচখঅীঅস্ভািসকখনওসপূণেসহ সনা।সঅারাস্ভািসপূঅণসকঅব্দজসসিসঅাখব্দিস

পাঅব্দি,সফসসফজাকসকই?সআব্দ সমীজান ষসবিঅীসকঅ।সমীজান ষসিাই।সআঅসশ্রদ্ধাসনাসআসব্দজসমীজান ষস

চকসকব্দঅসহব্দি? 

  

প্রে॥ মহাশে, majority-র (অকধিাংনশর) কিন্তু এ মত নে। 

  

স্বামীজী॥ Majority (অকধিাংশ) নতা fools (কননব োধ), men of common intellect (োধারণ 

বুজদ্ধেম্পন্ন); মাথাওোো নোি অে। এই মাথাওোো নোনিরাই েব িানজর েব 

department-এরই (কবভানিরই) ননতা। এনেরই ইকিনত majority (অকধিাংশ) চনে। 

এনেরই আেশ ে িনর চেনে িাজও েব টিি হে। আহাম্মনিরাই শুধু হামবিা হনে 

চনে, আর মনর। েমাজ-েংস্কার আর কি িরনব? নতামানের েমাজ-েংস্কার মানন নতা 

কবধবার কবনে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐ রিম আর কিছু। নতামানের েুই-এি বনণ ের 

েংস্কানরর িথা বেছ নতা? েুই-চার জননর েংস্কার হে, তানত েমস্ত জাতটার কি এনে 

যাে? এটা েংস্কার না স্বাথ েপরতা? কননজনের ঘরটা পকরষ্কার হে, আর যারা মনর মরুি। 

  

প্রশ্ন॥সিাসহব্দজসচকসফকানসসমীজার-সংস্কাব্দঅঅসশঅকাঅসফনইসিব্দজন? 

  

স্বামীজীরী॥সশঅকাঅসআব্দেসবিচক।সআচমীজসিাসিজচেসনা।সফিামীজাব্দশঅসমীজ ব্দখসযাসসংস্কাব্দঅঅসক্াস

শুনব্দিসপাই,স িাঅসমীজব্দধ স্ব্দনকগুব্দজাইস্চধকাং স অীিসসাধাঅণব্দশঅস স্প েসকঅব্দিসনা।স

ফিামীজঅাসযাসিাও,সিাসিাব্দশঅসআব্দে।সএরন সিাঅাসওগুব্দজাব্দকসসংস্কাঅসিব্দজইসমীজব্দনসকঅব্দিস

না।সআমীজাঅসক্াসএইসফয,সশ্রদ্ধাঅস্ভািইসআমীজাব্দশঅসমীজব্দধ সসমীজস্তসevilsস(্ন ে্)সএব্দনব্দেসওস

আঅওসআনব্দে।সআমীজাঅস চিচকৎসাসহব্দচ্ছসফঅাব্দ অসকাঅণব্দকসচনমীজূেজসকঅা—ফঅা সিাপাস চশব্দ স
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অাখাসন ।সসংস্কাঅসআঅসশঅকাঅসফনই?সফযমীজনসভাঅিিব্দষেস inter-marriageস(্ন্তচিেিাহ)-সাস

হও াসশঅকাঅ,সিাসনাসহও া সরািসাঅস াঅীচঅকসদুিেজিাসএব্দসব্দে।  

  

* * * 

  

২৩সরান আঅী,স১৮৯৮;স১১সমীজা ,সঅচিিাঅ।সিা িারাব্দঅসিজঅামীজিাি অসিাসীব্দিসসন্ধ াঅসপঅস

আরসসভাসহই াব্দে।সস্বামীজীরীসউপচস্থিসআব্দেন।সস্বামীজীসি অী ানন্দ,সফযা ানন্দ,সফপ্রমীজানন্দস

প্রভৃচিস্ব্দনব্দকইসআচস াব্দেন।সস্বামীজীরীসপূিেচশব্দকঅসিাঅান্দা সিচস াসআব্দেন।সিাঅান্দাচসস

ফজাব্দকসপচঅপূণেস হই াব্দে।সশচক্ষণসওসউত্তঅস চশব্দকঅস িাঅান্দাওস ফসইরূপস ফজাব্দকসপচঅপূণে।স

স্বামীজীরীসকচজকািা স্াচকব্দজসচনি ইসএইরূপসহইি।সস্বামীজীরীসস ন্দঅস ানস াচহব্দিসপাব্দঅন,স

্ব্দনব্দকসশুচন াব্দেন।স্চধকাং সফজাব্দকঅস ানসশুচনিাঅসইচ্ছাসফশচখ াসমীজাষ্টাঅসমীজহা  সচেস্স

চেস্সকচঅ াসদুই-একসরনব্দকসস্বামীজীরীঅস ানসশুচনিাঅসরন সউব্দত্তচরিসকচঅব্দিব্দেন।সস্বামীজীরীস

চনকব্দসইসচেব্দজন,সমীজাষ্টাঅসমীজহা ব্দ অসকািসফশচখব্দিসপাইব্দজন।  

  

স্বামীজীরী॥সচকসিজেসমীজাষ্টাঅ,সিজসনা?সচেস্সচেস্সকঅেসফকন? 

  

মীজাষ্টাঅসমীজহা ব্দ অস্ন ব্দঅাধক্রব্দমীজস্িিঃপঅসস্বামীজীরীস‘যিব্দনসহৃশব্দ সফঅব্দখাসআশচঅণীস  ামীজাস

মীজাব্দক’স  ানচসস ধচঅব্দজন।স ফযনস িীণাঅস িঙ্কাঅস উচঠব্দিস জাচ জ।স যা হাঅাস িখনওস

আচসব্দিচেব্দজন,সিা হাঅাস চস চড়সহইব্দিসমীজব্দনসকচঅব্দজন—ফযনস ানচসসফিহাজাঅসস ব্দঅঅসসব্দঙ্গস

স অসচমীজজাই াস ীিসহইব্দিব্দে।স ানসফ ষসহইব্দজসস্বামীজীরীসমীজাষ্টাঅসমীজহা  ব্দকসজক্ষ সকচঅ াস

িচজব্দজন,স‘হব্দ ব্দেসফিা?সআঅস ানসনা।সফন াসধব্দঅসযাব্দি।সআঅস াজসাসফজকিাঅসচশব্দ সচশব্দ স

ফমীজাসাসহব্দ সফ ব্দে।সVoice (িোর স্বর)-টা rollসকব্দঅস(কা ব্দপ)।’  

  

্িিঃপঅসস্বামীজীরীসএকসব্রহ্মিাঅীসচ ষ ব্দকস‘মীজ চক্তঅসস্বরূপ’সসম্বব্দন্ধসচকে সিচজব্দিসিচজব্দজন।স

ব্রহ্মিাঅীচসসসভাস্থব্দজসশা ড়াই াসখাচনকক্ষণসধচঅ াসিক্তৃিাসচশব্দজন।সিক্তৃিাব্দন্তস িীনিাি সওস

আঅস দু-একরনস িক্তৃিাঅস সম্বব্দন্ধস দু-একচসস ক্াস িচজব্দজন।স স্বামীজীরীস িা হাঅস একরনস

 ৃহীভক্তব্দকসিচজব্দজন,স‘এঅসপব্দক্ষসিাসচিপব্দক্ষসযচশসচকে সিজিাঅস্াব্দকসফিাসিজ।’সস্বামীজীরীস

উপচস্থিসভক্তব্দশঅসমীজব্দধ সদুই- একরনব্দকসমীজ চক্তঅসস্বরূপসসম্বব্দন্ধসচকে সিচজব্দিসিচজব্দজন।সবদ্ব্িস
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ওস্নদ্ব্ব্দিঅসপব্দক্ষসওসচিপব্দক্ষস্ব্দনকসিকেসহইজ।সিকেসক্রমীজা িসিাচড় াসিচজ াব্দেসফশচখ াস

স্বামীজীরীসওসি অী ানন্দসস্বামীজীসউভব্দ সিকে-চিিকেস্ামীজাই াসচশব্দজন। 

  

স্বামীজীরী॥সফঅব্দ সউচঠজসফকন?সফিাঅাসিড়সফ াজসকচঅস।স চিচনস(পঅমীজহংসব্দশি)সিজব্দিন,স

‘শুদ্ধসজ্ঞানসওসশুদ্ধাসভচক্তসএক।’সভচক্তমীজব্দিসভ িানব্দকসফপ্রমীজমীজ সিজাসহ ।সিা ব্দকসভাজিাচস—

এসক্াওসিজাসযা সনা,সচিচনসফযসভাজিাসামীজ ।সফযসভাজিাসাসাসহৃশব্দ সআব্দে,সিাইসফযস

চিচন।এইরূপসযাঅসফয-সান,সফসসসমীজস্তইসচিচন।সফিাঅসি চঅসকব্দঅ,সফি  াসফি  াচ চঅসকব্দঅ,স

মীজাস ফেব্দজব্দকস ভাজিাব্দস—সিস রা  াব্দিইস চিচন।স একসাস র ৎস আঅস একসাব্দকস সানব্দে,স

ফসখাব্দনওসচিচন।সসিেত্রইসচিচন।সজ্ঞানপব্দক্ষওসসিেস্থাব্দনসিা ব্দকস্ ন ভিসহ ।সএইখাব্দনইসজ্ঞানস

ওসভচক্তঅসসামীজ্জনস ।সযখনসভাব্দিসর্ ব্দিসযা স্ ্িাসসমীজাচধসহ ,সিখনইসচদ্ব্ভািস্ াকব্দিসপাব্দঅস

না—ভব্দক্তঅসসচহিসভ িাব্দনঅসপৃ্কসত্বস্াব্দকসনা।সভচক্ত াব্দস্ত্রসভ িান্সজাব্দভঅসরন সপা িস

ভাব্দিস সাধব্দনঅস ক্াস আব্দে,স আঅস একস ভাব্দিঅস সাধনস িাব্দিস ফযা স কঅাস ফযব্দিস পাব্দঅ—

ভ িানব্দকস্ব্দভশভাব্দিসসাধনসকঅা।সভব্দক্তঅাস্নদ্ব্িিাশীব্দশঅস‘্ব্দভশিাশীসভক্ত’সিজব্দিস

পাব্দঅন।সমীজা াঅসফভিঅসযিক্ষণ,সিিক্ষণসবদ্ব্িস্াকব্দিই।সফশ -কাজসচনচমীজত্তসিাসনামীজ-রূপইস

মীজা া।সযখনসএইসমীজা াঅসপাব্দঅসযাও াসযা ,সিখনইসএকত্বব্দিাধসহ ;সিখনসমীজান ষসবদ্ব্িিাশীস

িাস্নদ্ব্িিাশীস্াব্দকসনা,সিাঅসকাব্দেসিখনসসিসএক,সএইস ফিাধসহ ।সজ্ঞানীসওসভব্দক্তঅস

িোিস ফকা্া স রাচনস?স একরনস ভ িানব্দকস িাইব্দঅস ফশব্দখ,স আঅস একরনস ভ িানব্দকস

ফভিব্দঅসফশব্দখ।সিব্দিসঠাক অসিজব্দিন,সভচক্তঅসআঅসএকস্িস্থাব্দভশসআব্দে,সযাব্দকসপঅাভচক্তস

িজাসযা ;সমীজ চক্তজাভসকব্দঅস্নদ্ব্িজ্ঞাব্দনস্িচস্থিসহব্দ সিা ব্দকসভচক্তসকঅা।সযচশসিজাসযা —

মীজ চক্তইসযচশসহব্দ সফ জ,সিব্দিসআিাঅসভচক্তসকঅব্দিসফকন?সএঅসউত্তঅসএই—মীজ ক্তসফয,সিাঅস

পব্দক্ষসফকানসচন মীজসিাসপ্রশ্নসহব্দিসপাব্দঅসনা।সমীজ ক্তসহব্দ ওসফকউসফকউসইব্দচ্ছসকব্দঅসভচক্তসফঅব্দখস

ফশ । 

  

প্রশ্ন॥সমীজ া ,সএসফিাসিড়সমীজ  চকব্দজঅসক্া।সফিাব্দঅসি চঅসকঅব্দি,সফি  াসফি  াচ চঅসকঅব্দি,স

ফসখাব্দনওসভ িান্স;সিাসহব্দজসভ িানইসফিাসসিসপাব্দপঅসরন সশা ীসহব্দজন।  
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স্বামীজীরী॥সঐ-অকমীজসজ্ঞানসএকসাস্িস্থাঅসক্া।সভাজিাসা-মীজাত্রব্দকইসযখনসভ িান্সিব্দজস

ফিাধসহব্দি,সিখনইসফকিজসঐসঅকমীজসমীজব্দনসহব্দিসপাব্দঅ।সফসইসঅকমীজসহও াসিাই।সভািসাঅস

realizationস(উপজচি)সহও াসশঅকাঅ। 

  

প্রশ্ন॥সিাসহব্দজসফিাসিজব্দিসহব্দি,সপাব্দপব্দিওসচিচন। 

  

স্বামীজীরী॥স পাপস আঅস প ণ স িব্দজস আজাশাস চরচনষস ফিাস চকে স ফনই।স ওগুব্দজাস ি িহাচঅকস

ক্ামীজাত্র।সআমীজঅাসফকানসচরচনব্দষঅসএক-অকমীজসি িহাব্দঅঅসনামীজস‘পাপ’সওসআঅসএক-অকমীজস

ি িহাব্দঅঅসনামীজস ‘প ণ ’স চশব্দ স ্াচক।স ফযমীজনসএইস আব্দজাসাসজ্বজাঅসশরুনস আমীজঅাস ফশখব্দিস

পাচচ্ছসওসকিসকারসকঅচে,সআব্দজাঅসএইসএক-অকমীজসি িহাঅ।সআিাঅসএইসআব্দজাব্দিসহািস

শাও,সহািসপ ব্দড়সযাব্দি।সএসাসঐসআব্দজাঅসআঅসএক-অকমীজসি িহাঅ।স্িএিসি িহাব্দঅইস

চরচনষসাসভাজসমীজন্দসহব্দ স্ াব্দক।সপাপ-প ণ সাওসঐ-অকমীজ।সআমীজাব্দশঅস অীঅসওসমীজব্দনঅসফকানস

 চক্তসাঅসস ি িহাব্দঅঅসনামীজইস‘প ণ ’সএিংসক ি িহাঅসিাস্পিব্দ অসনামীজস‘পাপ’ ।  

  

প্রব্দশ্নঅসউপঅসপ্রশ্নসহইব্দিসজাচ জ।সএকরনসিচজব্দজন,স‘একসাসর ৎসআঅসএকসাব্দকসসাব্দন,স

ফসখাব্দনওসভ িান্—এ-ক্াসসি সফহাকসআঅসনাস ফহাক,সএঅসমীজব্দধ সফি সpoetryস (কচিত্ব)স

আব্দে।’  

  

স্বামীজীরী॥সনাসফহসিাপ ,সওসাসpoetryস(কচিত্ব)সন ।সওসাসজ্ঞানসহব্দজসফশখব্দিসপাও াসযা । 

  

আিাঅস Mill (কমে্) Hamilton (হোকমেন), Herbert Spencerস (ব্দস্পনসাঅ)সপ্রভৃচিঅস শ েনস

জই াসপ্রশ্নসহইব্দিসজাচ জ।সস্বামীজীরীসসকব্দজঅইস য্ায্সউত্তঅস চশব্দিস জাচ ব্দজন।স উত্তব্দঅস

সকব্দজইসমীজহাসসন্তুষ্টসহইব্দিসজাচ ব্দজন।স্ব্দনব্দকসিা হাঅসউত্তঅশাব্দনসিৎপঅিাসওসপাচিি স

ফশচখ াসমীজ গ্ধসহই াসফ ব্দজন।সফ ব্দষসআিাঅসপ্রশ্নসহইজ। 

  

প্রশ্ন॥সি িহাচঅকসপ্রব্দভশইসিাসহ সফকন?সফকানস চক্তসমীজন্দরূব্দপসি িহাঅসকঅব্দিসফজাব্দকঅস

প্রিৃচত্তইসিাসহ সফকন? 
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স্বামীজীরী॥স চনব্দরঅস চনব্দরঅসকমীজেস্ন সাব্দঅসপ্রিৃচত্তসহ ,সসিইস চনব্দরঅসকমীজেকৃি;স ফসইরন ইস

প্রিৃচত্তসশমীজনসিাসিাব্দকসস িারুরূব্দপসিাজনাসকঅাওসসিূণেসচনব্দরঅসহাব্দি।  

  

প্রশ্ন॥সসিইসকব্দমীজেঅসেজসহব্দজওসফ াড়াসফিাসএকসাসআব্দে!সফসইসফ াড়াব্দিইসিাসআমীজাব্দশঅস

প্রিৃচত্তঅসভাজমীজন্দসহ সফকন? 

  

স্বামীজীরী॥সফকসিজব্দজসফ াড়াসআব্দে?সসৃচষ্টসফযস্নাচশ।সফিব্দশঅসএইসমীজি।সভ িান্সযিচশনস

আব্দেন,সিা অসসৃচষ্টওসিিচশনসআব্দে। 

  

প্রশ্ন॥সআচ্ছাসমীজা াসাসফকনসএজ?সআঅসফকা্াসফ্ব্দকসএজ? 

  

স্বামীজীরী॥সভ িান্সসম্বব্দন্ধস‘ফকন’সিজাসাসভ জ।স‘ফকন’সিজাসযা সকাঅসসম্বব্দন্ধ?—যাঅস্ভািস

আব্দে,সিাঅইসসম্বব্দন্ধ।সযাঅসফকানস্ভািসফনই,সফযসপূণে,সিাঅসপব্দক্ষসআিাঅসফকনসচক?স‘মীজা াস

ফকা্াসফ্ব্দকসএজ?’—এরূপসপ্রশ্নওসহব্দিসপাব্দঅসনা।সফশ -কাজ-চনচমীজব্দত্তঅসনামীজইসমীজা া।সি চমীজস

আচমীজসসকব্দজইসএইসমীজা াঅসফভিঅ।সি চমীজসপ্রশ্নসকঅেসঐসমীজা াঅসপাব্দঅঅসচরচনষসসম্বব্দন্ধ।সমীজা াঅস

ফভিঅসফ্ব্দকসমীজা াঅসপাব্দঅঅসচরচনব্দষঅসচকসফকানসপ্রশ্নসহব্দিসপাব্দঅ? 

  

্িিঃপঅস্ন সদুই-িাচঅসাসক্াঅসপঅসসভাসভঙ্গসহইজ।স আমীজঅাওসসকব্দজস আপনসআপনস

িাসা সচেচঅজামীজ। 

  

* * * 

  

২৪সরান আঅী,স১৮৯৮।স১২সমীজা ,সফসামীজিাঅ।স িস চনিাঅসফয-ব্দজাকচসসপ্রশ্নসকচঅ াচেব্দজনস

চিচনস আিাঅস আচস াব্দেন।স চিচনস intermarriageস (্ন্তচিেিাহ)স সম্বব্দন্ধস আিাঅস ক্াস

পাচড়ব্দজন।সিচজব্দজন,স‘চভন্নসরাচিঅসসচহিসআমীজাব্দশঅসচকরূব্দপসআশান-প্রশানসহব্দিসপাব্দঅ?’  

  

স্বামীজীরী॥স চিধমীজেীস রাচিব্দশঅস ফভিঅস আশান-প্রশানস হিাঅস ক্াস আচমীজস িচজস না।স ্ন্তিিঃস

আপািিিঃসিাসসমীজার-িন্ধনব্দকসচ চ্জসকব্দঅসনানাসউপিব্দিঅসকাঅণসহব্দি,সএসক্াসচনচশ্চি।স
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রানস ফিাসভ িান্সশ্রীকৃষ্ণস িব্দজব্দেন—‘ধব্দমীজেস নব্দষ্টসক জংস কৃৎেং’স ইি াচশ১৮;সসমীজধমীজেীব্দশঅস

মীজব্দধ ইসচিিাহ-প্রিজব্দনঅসক্াসআচমীজসিব্দজস্াচক। 

  

প্রশ্ন॥সিাসহব্দজওসফিাস্ব্দনকসফ াজ।সমীজব্দনসকরুনসআমীজাঅসএকসফমীজব্দ সআব্দে,সফসসএব্দশব্দ স

রব্দন্মব্দেসওসপাচজিসহব্দ ব্দে।সিাঅস চিব্দ সচশজ মীজসএকসপচশ্চব্দমীজসফজাব্দকঅসসব্দঙ্গসিাসমীজান্দ্রারীঅস

সব্দঙ্গ।সচিব্দ অসপঅসফমীজব্দ সরামীজাইব্দ অসক্াসফিাব্দিসনা,সরামীজাইওসফমীজব্দ অসক্াসফিাব্দিসনা।স

আিাঅস পঅস্পব্দঅঅস বশচনকস ি িহাঅাচশঅওস ্ব্দনকস িোি।স িঅ-কব্দনস সম্বব্দন্ধস ফিাস এইস

 িব্দ াজ;সআিাঅসসমীজাব্দরওসমীজহাসচি ৃঙ্খজাসএব্দসসপড়ব্দি। 

  

স্বামীজীরী॥সও-অকমীজস চিব্দ সহব্দিসআমীজাব্দশঅসফশব্দ সএখনওসফঢঅসফশঅী।সএব্দকিাব্দঅসও-অকমীজস

কঅাওস চঠকস ন ।স কাব্দরঅস একসাস secret (রহেে) হনচ্ছ—to go by the way of least 

possible resistanceস(যিশূঅসসম্ভিসকমীজসিাধাঅসপব্দ্সিজা)।সফসইরন সপ্র্ব্দমীজসএকসিব্দণেঅস

মীজব্দধ স চিব্দ সিজ ক।স এইসিাঙজাস ফশব্দ অসকা স্থব্দশঅসক্াসধঅ।স এখাব্দনসকা স্থব্দশঅস মীজব্দধ স

্ব্দনকস ফশ্রণীস আব্দে—উত্তঅঅাঢ়ী,স শচক্ষণঅাঢ়ী,স িঙ্গরস ইি াচশ।স এব্দশঅস পঅস্পব্দঅঅস মীজব্দধ স

চিিাহসপ্রিচজিসফনই।সপ্র্ব্দমীজসউত্তঅঅাঢ়ীসওসশচক্ষণঅাঢ়ীব্দিসচিিাহসফহাক।সযচশসিাসসম্ভিসনাস

হ ,সিঙ্গরসওসশচক্ষণঅাঢ়ীব্দিসচিিাহসফহাক।সএইরূব্দপ—ফযসাসআব্দে,সফসসাব্দকইস ড়ব্দিসহব্দি,স

ভাঙাঅসনামীজসসংস্কাঅসন । 

  

প্রশ্ন॥সআচ্ছাসনাসহ সচিব্দ ইসহজ,সিাব্দিসেজসচক?সউপকাঅসচক? 

  

স্বামীজীরী॥সফশখব্দিসপাচ্ছসনা,সআমীজাব্দশঅসসমীজাব্দরসএকসএকসফশ্রণীঅসমীজব্দধ সএক সিেঅসধব্দঅস

চিব্দ সহব্দ সএখনসধঅব্দিসফ ব্দজসসিসভাই-ব্দিাব্দনঅসমীজব্দধ সচিব্দ সহব্দিসআঅম্ভসহব্দ ব্দে।সিাব্দিইস

 অীঅসদুিেজসহব্দ সযাব্দচ্ছ,সফসইসসব্দঙ্গসযিসফঅা ওসএব্দসসর সব্দে।স্চিস্ল্পসংখ কসফজাব্দকঅস

ফভিব্দঅসিজাব্দেঅাসকব্দঅইসঅক্তসাসশূচষিসহব্দ সপব্দড়ব্দে।সিাব্দশঅস অীঅ িসফঅা াচশসনিরািস

সকজসচ শুইসচনব্দ সরন্মাব্দচ্ছ।সফসইরন সিাব্দশঅস অীব্দঅঅসঅক্তসরন্মািচধসখাঅাপ।সকাব্দরইস

ফকানসফঅাব্দ অসিীরব্দকস resistকঅিাঅস (িাধাসফশিাঅ)সক্ষমীজিাসও-সিস অীব্দঅসিড়সকমীজসহব্দ স

পব্দড়ব্দে।স  অীব্দঅঅস মীজব্দধ স একিাঅস নূিনস ্ন অকমীজস অক্তস চিিাব্দহঅস দ্ব্াঅাস এব্দসস পড়ব্দজস
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এখনকাঅসফঅা াচশঅসহািসফ্ব্দকসফেব্দজগুব্দজাসপচঅত্রাণসপাব্দিসএিংসএখনকাঅসিাইব্দিসফঢঅস

activeস(কমীজেঠ)সহব্দি। 

  

প্রশ্ন॥সআচ্ছাসমীজ া ,সearly marriageস(িাজ চিিাহ)সসম্বব্দন্ধসআপনাঅসমীজিসচক? 

  

স্বামীজীরী॥সিাঙজাব্দশব্দ সচ চক্ষিব্দশঅসমীজব্দধ সফেব্দজব্দশঅসিাড়ািাচড়সচিব্দ সফশও াঅস চন মীজসাস

উব্দঠসচ ব্দ ব্দে।সফমীজব্দ ব্দশঅসমীজব্দধ ওসপূব্দিেঅসফিব্দ সদু-একসিেঅসিড়সকব্দঅসচিব্দ সফশও াসআঅম্ভস

হব্দ ব্দে।স চকন্তুসফসসাসহব্দ ব্দেসসাকাঅসশাব্দ ।সিাসফযরন ইসফহাক,সফমীজব্দ গুব্দজাঅসআঅওসিড়স

কব্দঅসচিব্দ সফশও াসউচিি।সচকন্তুসিাপ-ব্দিিাঅীঅাসচকসকঅব্দি?সফমীজব্দ সিড়সহব্দজইসিাড়ীঅসচ ন্নীস

ফ্ব্দকসআঅম্ভসকব্দঅসযিসআিী অাসওসপাড়াঅসফমীজব্দ অাসফিসফশিাঅসরন সনাব্দকসকান্নাসধঅব্দি।স

আঅসফিামীজাব্দশঅসধমীজেধ্বরীব্দশঅসক্াসিব্দজসআঅসচকসহব্দি!সিাব্দশঅসক্াসফিাসআঅসফকউসমীজাব্দনস

না,সিি ওসিাঅাসচনব্দরঅাইসফমীজাড়জসসাব্দর।সঅারাসিজব্দজসফয,সিাঅসিেব্দঅঅসফমীজব্দ অসসহিাসস

কঅব্দিসপাঅব্দিসনা,স্মীজচনস ফশব্দ অসসিসধমীজেধ্বরীঅাস ‘ধমীজেস ফ জ,স ধমীজেস ফ জ’সিব্দজস িীৎকাঅস

আঅম্ভসকঅজ।সিাঅ-ব্দিঅসিেব্দঅঅসিাচজকাঅস ভেসনাসহব্দজসিাব্দশঅসধমীজেসহব্দিসনা!সঅারাওসমীজব্দনস

কব্দঅন,স িাস ফঅস এব্দশঅস ধমীজে!স এঅাইস আিাঅস political agitationস (অারনীচিকস আব্দন্দাজন)স

কব্দঅ,সpolitical rightস(অাষ্ট্রী স্চধকাঅ)সিা । 

  

প্রশ্ন॥সিাসহব্দজসআপনাঅসমীজি—ফমীজব্দ -প রুষসসকব্দজঅইসফি ীসি ব্দসসচিিাহ হও াসউচিি। 

  

স্বামীজীরী॥সচকন্তুসসব্দঙ্গসসব্দঙ্গসচ ক্ষাসিাই।সিাসনাসহব্দজস্নািাঅসি চভিাঅসআঅম্ভসহব্দি।সিব্দিস

ফয-অকমীজসচ ক্ষাসিব্দজব্দে,সফস- অকমীজস ন ।স Positiveস(ইচিমীজূজক)সচকে সফ খাসিাই।সখাচজস

িই-পড়াস চ ক্ষাস হব্দজস হব্দিস না।স যাব্দিস character formস (িচঅত্রস বিঅী)স হ ,স মীজব্দনঅস  চক্তস

িাব্দড়,সি চদ্ধঅসচিকা সহ ,সচনব্দরঅসপাব্দ সচনব্দরসশা ড়াব্দিসপাব্দঅ,সএই-অকমীজসচ ক্ষাসিাই। 

  

প্রশ্ন॥সফমীজব্দ ব্দশঅসমীজব্দধ স্ব্দনকসসংস্কাঅসশঅকাঅ। 

  

স্বামীজীরী॥সঐ-অকমীজস চ ক্ষাসফপব্দজস ফমীজব্দ ব্দশঅস problemsস(সমীজস াগুব্দজা)স ফমীজব্দ অাস চনব্দরঅাইস

solveস (মীজীমীজাংসা)স কঅব্দি।স আমীজাব্দশঅস ফমীজব্দ অাস িঅািঅইস প ানব্দপব্দনস ভািইস চ ক্ষাস কব্দঅস

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর কথা।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 106 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আসব্দে।সএকসাসচকে সহব্দজসফকিজসকা শব্দিইসমীজরি ি।সিীঅব্দত্বঅসভািসাওসফ খাসশঅকাঅ।সএস

সমীজব্দ সিাব্দশঅসমীজব্দধ সself-defenceস (আিঅক্ষা)স ফ খাসশঅকাঅসহব্দ সপব্দড়ব্দে।স ফশখস ফশচখ,স

িা চসঅসঅাণীসফকমীজনসচেজ! 

  

প্রশ্ন॥সআপচনসযাসিজব্দেন,সিাসিড়ইসনূিনসধঅব্দনঅ;সআমীজাব্দশঅসফমীজব্দ ব্দশঅসমীজব্দধ সফস-চ ক্ষাস

চশব্দিসএখনওসসমীজ সজা ব্দি। 

  

স্বামীজীরী॥সফিষ্টাসকঅব্দিসহব্দি।সিাব্দশঅসফ খাব্দিসহব্দি।সচনব্দরব্দশঅওসচ খব্দিসহব্দি।সখাচজসিাপস

হব্দজইসফিাসহ সনা,স্ব্দনকসশাচ ত্বস াব্দঅসকঅব্দিসহ ।সআমীজাব্দশঅসফমীজব্দ ব্দশঅসএকসাসচ ক্ষাস

ফিাসসহব্দরইসফশও াসফযব্দিসপাব্দঅ।সচহন্দ অসফমীজব্দ —সিীত্বসচকসচরচনষ,সিাসসহব্দরইসি িব্দিস

পাঅব্দি;স এসাস িাব্দশঅস heritageস (উত্তঅাচধকাঅসূব্দত্রস প্রাচপ্তস চরচনষ)স চকনা।স প্র্ব্দমীজস ফসইস

ভািসাইসফি সকব্দঅসিাব্দশঅসমীজব্দধ সউব্দস্কসচশব্দ সিাব্দশঅসcharacter formস(িচঅত্রসবিঅী)সকঅব্দিস

হব্দি—যাব্দিসিাব্দশঅসচিিাহসফহাকসিাসিাঅাসক মীজাঅীস্ াক ক,সসকজস্ িস্থাব্দিইসসিীব্দত্বঅসরন স

প্রাণসচশব্দিসকািঅসনাসহ ।সফকানসএকসাসভাব্দিঅসরন সপ্রাণসচশব্দিসপাঅাসাসচকসকমীজসিীঅত্ব?স

এখনসফয-অকমীজসসমীজ সপব্দড়ব্দে,সিাব্দিসিাব্দশঅসঐসফযসভািসাসিহুকাজসফ্ব্দকসআব্দে,সিাঅস

িব্দজইসিাব্দশঅসমীজব্দধ সকিকগুচজব্দকসচিঅক মীজাঅীসকব্দঅসফঅব্দখসি া ধমীজেসচ ক্ষাসচশব্দিসহব্দি।সসব্দঙ্গস

সব্দঙ্গসচিজ্ঞানাচশস্ন সসিস চ ক্ষা,সযাব্দিসিাব্দশঅসচনব্দরঅসওস্পব্দঅঅসকজ াণসহব্দিসপাব্দঅ,স

িাওস ফ খাব্দিসহব্দি;স িাসহব্দজস িাঅাস্চিস সহব্দরইস ঐ-সিস চ খব্দিসপাঅব্দিস এিংস ঐরূপস

চ খব্দিস আনন্দওসপাব্দি।স আমীজাব্দশঅস ফশব্দ সয্া ে্সকজ াব্দণঅসরন স এই-অকমীজসকিকগুচজস

পচিত্ররীিনসব্রহ্মিাঅীসব্রহ্মিাচঅণীসশঅকাঅসহব্দ সপব্দড়ব্দে।  

  

প্রশ্ন॥সঐরূপসব্রহ্মিাঅীসওসব্রহ্মিাচঅণীসহব্দজওসফশব্দ অসকজ াণসফকমীজনসকব্দঅসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥সিাব্দশঅসফশব্দখসওসিাব্দশঅসফিষ্টা সফশ সাঅসআশ েসউব্দেসযাব্দি।সএখন—ধব্দঅসচিব্দ স

চশব্দিসপাঅব্দজইসহজ!সিাসন-িেব্দঅইসফহাক,সশ -িেব্দঅইসফহাক!সএখনসএ-অকমীজসহব্দ সপব্দড়ব্দেস

ফয,সফিঅসিেব্দঅঅসফমীজব্দ অসসন্তানসহব্দজসগুচষ্টস দ্ধ অসআহ্লাশসকি,সিাঅসধ মীজধামীজইসিাসফশব্দখসফক!স

এসভািসাসউব্দেসফ ব্দজসক্রমীজ িঃসফশব্দ সশ্রদ্ধাওসআসব্দিসপাঅব্দি।সযাঅাসঐ-অকমীজসব্রহ্মিযেসকঅব্দি,স
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িাব্দশঅসফিাসক্াইসফনই—কিসাসশ্রদ্ধা,সচনব্দরব্দশঅসউপঅসকিসাস চিশ্বাসসিাব্দশঅসহব্দি,সিাস

িজাসযা সনা! 

  

ফশ্রািাসমীজহা  সএিক্ষণসপব্দঅসস্বামীজীরীব্দকসপ্রণামীজসকচঅ াসউচঠব্দিসউশ িসহইব্দজন।সস্বামীজীরীস

িচজব্দজন,স‘মীজাব্দিসমীজাব্দিসএস।’সচিচনসিচজব্দজন,স‘ফঢঅসউপকাঅসফপজ মীজ;স্ব্দনকসনূিনসক্াস

শুনজ মীজ,সএমীজনসআঅসকখনওসফকা্াওসশুচনচন।’সসকাজসহইব্দিসক্ািািোসিচজব্দিচেজ,সএখনস

ফিজাসহই াব্দেসফশচখ াসআচমীজওসস্বামীজীরীব্দকসপ্রণামীজসকচঅ াসিাসা সচেচঅজামীজ। 

  

োনসআহাঅসওসএকস সচিশ্রামীজসকচঅ াসআিাঅসিা িারাব্দঅসিচজজামীজ।সআচস াসফশচখ,সস্বামীজীরীঅস

কাব্দেস্ ব্দনকসফজাক।সশ্রীনিিন ব্দশব্দিঅসক্াসহইব্দিব্দে।সহাচস-িামীজাসাওসিচজব্দিব্দে।সএকরনস

িচজ াসউচঠব্দজন,স ‘মীজহাপ্রভ অসক্াস চনব্দ স এিস অঙ্গঅব্দসঅস কাঅণস চক?স আপনাঅাস চকসমীজব্দনস

কব্দঅন,সচিচনসমীজহাপ রুষসচেব্দজনসনা,সচিচনসরীব্দিঅসমীজঙ্গব্দজঅসরন সফকানসকারসকব্দঅনসনা?’  

  

স্বামীজীরী॥স ফকস িািাস ি চমীজ?স কাব্দকস চনব্দ স েচষ্টনচষ্টস কঅব্দিস হব্দি?স ফিামীজাব্দকস চনব্দ স নাচক?স

মীজহাপ্রভ ব্দকস চনব্দ স অঙ্গ-িামীজাসাস কঅাসাইস ফশখেস ি চি।স িা অস কামীজ-কাঞ্চন-ি াব্দ অস জ্বজন্তস

আশ েসচনব্দ সএিচশনসফযসরীিনসাস ড়িাঅসওসফজাব্দকঅসফভিঅসফসইসভািসাসফঢাকািাঅসফিষ্টাস

কঅাসহব্দচ্ছ,সফসসাসফশখব্দিসপাচ্ছসনা?সশ্রীনিিন ব্দশিসমীজহাসি া ীসপ রুষসচেব্দজন;সস্ত্রীব্দজাব্দকঅস

সংস্পব্দ েওস্াকব্দিনসনা।সচকন্তুসপব্দঅসফিজাঅাসিা অসনামীজসকব্দঅসফনড়া-ব্দনড়ীঅসশজসকঅব্দজ।স

আঅসচিচনসফয-ব্দপ্রব্দমীজঅসভািসচনব্দরঅসরীিব্দনসফশখাব্দজন,সিাসস্বা ে্ ূন সকামীজ ন্ধহীনসফপ্রমীজ।সিাস

কখনওসসাধাঅব্দণঅসসিচত্তসহব্দিসপাব্দঅসনা।স্্িসিা অসপঅিিেীসবিষ্ণিসগুরুঅাসআব্দ সিা অস

ি া সাসফ খানঅসচশব্দকসফিা কসনাসচশব্দ সিাঅসফপ্রমীজসাব্দকসসাধাঅব্দণঅসফভিঅসফঢাকািাঅসফিষ্টাস

কঅব্দজন।সকাব্দরইসসাধাঅণসফজাব্দকসফসইসউচ্চসফপ্রমীজভািসাসচনব্দিসপাঅব্দজসনাসএিংসফসসাব্দকস

না ক-নাচ কাঅসশূচষিসফপ্রমীজসকব্দঅসি জব্দজ। 

  

প্রশ্ন॥সমীজহা  ,সচিচনসফিাসআিিাব্দজসহচঅনামীজসপ্রিাঅসকঅব্দজন,সিাসফসসাসসাধাঅব্দণঅসসিচত্তস

হব্দিসনাসফকন? 
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স্বামীজীরী॥সপ্রিাব্দঅঅসক্াসহব্দচ্ছসনাসফ া,সিা অসভাব্দিঅসক্াসহব্দচ্ছ—ফপ্রমীজ,সফপ্রমীজ—অাধাব্দপ্রমীজ।সযাস

চনব্দ সচিচনসচশনঅািসফমীজব্দিস্াকব্দিন,সিাঅসক্াসহব্দচ্ছ।  

  

প্রশ্ন॥সফসসাসসাধাঅব্দণঅসসিচত্তসহব্দিসনাসফকন? 

  

স্বামীজীরী॥সসাধাঅব্দণঅসসিচত্তসচকসকব্দঅসহ ,সিাসএইসরািসাসফশব্দখসফিািসনা?সঐসফপ্রমীজসপ্রিাঅস

কব্দঅইস ফিাস সমীজস্তস রািসাস ‘ফমীজব্দ ’স হব্দ স চ ব্দ ব্দে।স সমীজস্তস উচড়ষ াসাস কাপ রুষস ওস ভীরুঅস

আিাসসহব্দ স চ ব্দ ব্দে।স আঅস এইসিাঙজাস ফশ সা স িাঅ স িেঅসধব্দঅসঅাধাব্দপ্রমীজসকব্দঅস চকস

শা চড়ব্দ ব্দেস ফশখ!স এখাব্দনওস প রুষব্দত্বঅস ভািস প্রা স ফজাপস ফপব্দ ব্দে।স ফজাকগুব্দজাস ফকিজস

কা শব্দিইসমীজরি িসহব্দ ব্দে।সভাষাব্দিইসভাব্দিঅসপচঅি সপাও াসযা —িাসিাঅ সিেঅসধব্দঅস

িাঙজাসভাষা সযাসচকে সফজখাসহব্দ ব্দে,সফস- সিস একস কান্নাঅসস অ।সপ ানপ ানাচনসোড়াসআঅস

চকে ইসফনই।সএকসাসিীঅত্বসূিকসকচিিাঅওসরন্মসচশব্দিসপাব্দঅচন! 

  

প্রশ্ন॥সওইসফপ্রব্দমীজঅস্ চধকাঅীসিব্দিসকাঅাসহব্দিসপাব্দঅ?সস্বামীজীরী॥সকামীজস্ াকব্দিসফপ্রমীজসহ সনা—

একসচিন্দ স্াকব্দিওসহ সনা।সমীজহাি া ী,সমীজহািীঅসপ রুষসচভন্নসও-ব্দপ্রব্দমীজঅস্চধকাঅীসফকউস

ন ।সওইসফপ্রমীজসসাধাঅব্দণঅসসিচত্তসকঅব্দিসফ ব্দজসচনব্দরব্দশঅসএখনকাঅসফভিঅকাঅসভািসাইস

ফঠব্দজসউঠব্দি।সভ িাব্দনঅসউপঅসফপ্রব্দমীজঅসক্াসমীজব্দনসনাসপব্দড়স ব্দঅঅসচ ন্নীব্দশঅসসব্দঙ্গসফযসফপ্রমীজ,স

িাঅসক্াইসমীজব্দনসউঠব্দি।সআঅসফপ্রব্দমীজঅসফযস্িস্থাসহব্দি,সিাসফিাসফশখব্দিইসপাচ্ছ! 

  

প্রশ্ন॥সিব্দিসচকসঐসফপ্রব্দমীজঅসপ্সচশব্দ সভরনসকব্দঅ—ভ িানব্দকসস্বামীজীসওসচনব্দরব্দকসস্ত্রীসফভব্দিস

ভরনসকব্দঅ—িা ব্দকস(ভ িানব্দক)সজাভসকঅাস ৃহব্দস্থঅসপব্দক্ষস্সম্ভি? 

  

স্বামীজীরী॥সদু-একসরব্দনঅসপব্দক্ষসসম্ভিসহব্দজওসসাধাঅণস ৃহব্দস্থঅসপব্দক্ষসফযস্সম্ভি,সএ-ক্াস

চনচশ্চি।সআঅসএ-ক্াসচরজ্ঞাসাঅইসিাসএিসআি  কসচক?সমীজধ অভািসোড়াসভ িানব্দকসভরনস

কঅিাঅসআঅসচকসফকানসপ্সফনই?সআঅওসিাঅব্দসসভািসআব্দেসফিা,সফসগুব্দজাসধব্দঅসভরনসকঅস

না?সপ্রাণভব্দঅসিা অসনামীজসকঅসনা?সহৃশ সখ ব্দজসযাব্দি।সিাঅপঅসযাসহিাঅসআপচনসহব্দি।সিব্দিস

এ-ক্াসচনচশ্চিসফরব্দনাসফয,সকামীজস্াকব্দিসফপ্রমীজসহ সনা।সকামীজ ূন সহিাঅসফিষ্টাসাইসআব্দ স

কঅসনা।সিজব্দি,সিাসচকসকব্দঅসহব্দি?—আচমীজস ৃহস্থ।স ৃহস্থসহব্দজইসচকসকাব্দমীজঅসএকসাসরাজাস
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হফিসহব্দি?সস্ত্রীঅসসব্দঙ্গসকামীজরসসম্বন্ধসঅাখব্দিইসহব্দি?সআঅসমীজধ অভাব্দিঅসওপঅইসিাসএিসফিা কস

ফকন?সপ রুষসহব্দ সফমীজব্দ অসভািসফনিাঅসশঅকাঅসচক? 

  

প্রশ্ন॥স হা ,স নামীজকীিেনসাওস ফি ।স ফসসাস জাব্দ ওস ফি ,স  াব্দস্ত্রওস কীিেব্দনঅস ক্াস আব্দে।স

বিিন ব্দশিওসিাইসপ্রিাঅসকঅব্দজন।সযখনসফখাজসাসফিব্দরসওব্দঠ,সিখনসপ্রাণসাসফযনসফমীজব্দিস

ওব্দঠসআঅসনািব্দিসইব্দচ্ছসকব্দঅ। 

  

স্বামীজীরী॥সফি সক্া,সচকন্তুসকীিেনসমীজাব্দনসফকিজসনািাইসমীজব্দনসকঅসনা।সকীিেনসমীজাব্দনসভ িাব্দনঅস

গুণ ান,সিাসফযমীজনসকব্দঅইসফহাক।সবিষ্ণিব্দশঅসমীজািামীজাচিসওসনািসভাজসিব্দস,সচকন্তুসিাব্দিস

একসাস ফশাষওস আব্দে।স ফসসাস ফ্ব্দকস চনব্দরব্দকস িা চিব্দ স ফযও।স চকস ফশাষস রাব্দনা?স প্র্ব্দমীজস

এব্দকিাব্দঅসভািসাসখ িসরব্দমীজ,সফিাখসচশব্দ সরজসফিব্দঅা ,সমীজা্াসাওসচঅ-চঅসকব্দঅ,সিাঅপঅসফযইস

সঙ্কীিেনস্াব্দমীজসিখনসফসসভািসাসহুসহুসকব্দঅসনািব্দিস্াব্দক।সফঢউসযিসউ ি ব্দিসওব্দঠ,সনািিাঅস

সমীজ সফসসাসিিসনীি ব্দিসনাব্দি।সচিিাঅি চদ্ধসসব্দঙ্গসনাস্াকব্দজইসসিেনা ,সফস-সমীজব্দ সঅক্ষাস

পাও াসভাঅ।সকামীজাচশসনীিভাব্দিঅস্ধীনসহব্দ সপড়ব্দিসহ ।সআব্দমীজচঅকাব্দিওসঐরূপসফশব্দখচেস

কিকগুব্দজাসফজাকস ীরো সচ ব্দ সফি সপ্রা ে্নাসকঅব্দজ,সভাব্দিঅসসব্দঙ্গস াইব্দজ,সফজকিাঅসশুব্দনস

ফক ব্দশসফেজব্দজ—িাঅপঅস ীরোসফ্ব্দকসফিচঅব্দ ইসফি  াজব্দ সঢ কজ। 

  

প্রশ্ন॥সিাসহব্দজসমীজহা  ,সবিিন ব্দশব্দিঅসদ্ব্াঅাসপ্রিচিেিসভািগুচজঅসফভিঅসফকান্সগুচজস চনব্দজস

আমীজাব্দশঅসফকানরূপসভ্রব্দমীজসপড়ব্দিসহব্দিসনাসএিংসমীজঙ্গজওসহব্দি? 

  

স্বামীজীরী॥সজ্ঞানচমীজশ্রাসভচক্তঅসসব্দঙ্গসভ িানব্দকসর্াকব্দি।সভচক্তঅসসব্দঙ্গসচিিাঅি চদ্ধসঅাখব্দি।সএস

োড়াসবিিন ব্দশব্দিঅসকােসফ্ব্দকসআঅওসফনব্দিসিা অসheartস(হৃশ িত্তা),সসিেরীব্দিসভাজিাসা,স

ভ িাব্দনঅসরন সসান,সআঅসিা অসি া সাসরীিব্দনঅসআশ েসকঅব্দি।  

  

প্রশ্ন॥সচঠকসিব্দজব্দেন,সমীজহা  ।সআচমীজসআপনাঅসভািসপ্র্ব্দমীজসি িব্দিসপাচঅচন।স(কঅব্দরাব্দড়)স

মীজাপসকঅব্দিন।সিাইস আপনাব্দকস বিষ্ণিব্দশঅসমীজধ অভািস চনব্দ সঠাটাসিামীজাসাসকঅব্দিস ফশব্দখস

ফকমীজনসফিাধসহব্দ চেজ। 
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স্বামীজীরী॥স(হাচসব্দিসহাচসব্দি)সফশখ,স াজা াজসযচশসচশব্দিইসহ সফিাসভ িানব্দকসফশও াইস

ভাজ।সি চমীজসযচশসআমীজাব্দকস াজসশাও,সআচমীজসফিব্দড়সযাি।সআচমীজসফিামীজাব্দকস াজসচশব্দজসি চমীজওস

িাঅসফ াধসফিাজিাঅসফিষ্টাসকঅব্দি।সভ িান্সফিাসফস-সিসপাঅব্দিনসনা। 

  

এইিাঅসপ্রশ্নকিোসিা হাঅসপশধূচজসজই াসিচজ াসফ ব্দজন।সস্বামীজীরীসশ েনা ে্ীব্দশঅসচেঅাই াস

চশব্দিস িাচহব্দিনস না।স িা হাঅস  অীঅস ্স স্থস ্াকাস সব্দত্ত্বওস এ-চিষব্দ স কাহাঅওস ক্াস চিচনস

অাচখব্দিনসনা।সিচজব্দিন,স‘িাঅাসএিসকষ্টসকব্দঅসশূঅসফ্ব্দকসফহ ব্দসসআসব্দিসপাব্দঅ,সআঅসআচমীজস

এখাব্দনসিব্দসসিব্দসসএকস সচনব্দরঅস অীঅসখাঅাপসহব্দিসিব্দজসিাব্দশঅসসব্দঙ্গসদুব্দসাসক্াসকইব্দিস

পাচঅসনা?’  

  

ঐচশনসফিজাসচিন-িাচঅসাসহইব্দি।সস্বামীজীরীঅসসচহিসউপচস্থিসকব্দ করব্দনঅস্ন সক্ািািোস

হইব্দিস জাচ জ।স ইংজিস ওস আব্দমীজচঅকাঅস ক্াওস হইব্দিস জাচ জ।স প্রসঙ্গক্রব্দমীজস স্বামীজীরীস

িচজব্দজনিঃস ইংজিস ফ্ব্দকস আসিাঅস সমীজ স পব্দ্স িড়স একস মীজরাঅস স্বপ্নস ফশব্দখচেজ মীজ।স

ভূমীজধ সা ব্দঅস আসব্দিস আসব্দিস রাহাব্দরস   চমীজব্দ স পব্দড়চে।স স্বপ্নস ফশচখ—ি ব্দড়াস  ্ড়  ্ব্দড়াস

ঋচষভািাপন্নস একরনস ফজাকসআমীজাব্দকসিজব্দে,স ‘ফিামীজঅাসএস,স আমীজাব্দশঅসপ নরুদ্ধাঅসকঅ,স

আমীজঅাসহচচ্ছসফসইসপ অািনসফ্অাপ ত্তসসম্প্রশা —ভাঅব্দিঅসঋচষব্দশঅসভািসচনব্দ ইসযাস চঠিস

হব্দ ব্দে।স খ্রীষ্টাব্দনঅাস আমীজাব্দশঅস প্রিাচঅিস ভািস ওস সি সমীজূহইস যীশুঅস দ্ব্াঅাস প্রিাচঅিস িব্দজস

প্রকা স কব্দঅব্দে।স নি িাস যীশুস নাব্দমীজস িাস্তচিকস ফকানস ি চক্তস চেজস না।স ঐ-চিষ কস নানাস

প্রমীজাণাচশসএইসস্থানসখননসকঅব্দজসপাও াসযাব্দি।’সআচমীজসিজজামীজ,স‘ফকা্া সখননসকঅব্দজসঐ-

সকজসপ্রমীজাণ-চিোচশসপাও াসফযব্দিসপাব্দঅ?’সিৃদ্ধসিচজজ,স‘এইসফশখসনাসএখাব্দন।’সএক্াস

িব্দজসসাচকেঅসচনকসিিেীসএকচসসস্থানসফশচখ াসচশজ।সিাঅপঅস  মীজসফভব্দঙসফ জ।স  মীজসভাঙিামীজাত্রস

িাড়ািাচড়স উপব্দঅস চ ব্দ সক াব্দেনব্দকস চরব্দজ্ঞসসকঅজামীজ,স ‘এখনসরাহারস ফকান্সরা  া স

উপচস্থিসহব্দ ব্দে?’সক াব্দেনসিজজ,স‘ওইসসামীজব্দনসসাচকেসএিংসক্রীসদ্ব্ীপসফশখাসযাব্দচ্ছ।’  
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