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স্বামীজীর সচিত চিমালয়ে ০১-০৩ 

পূর্বাভাষ 

  

র্যচিগণ—স্বামী চর্বর্কানন্দ, তাাঁহার গুরুভ্রাতৃরৃ্ন্দ   চষষযমডলী।ীক কব ক  ন পাচাতাতয 

অভযাগত এর্ং চষষয—ধীরামাতা,   া নাম্নী এক মচহ।া   চনবর্চিতা তাাঁহাবির অনযতমক 

  

স্থান—ভারবতর চর্চভন্ন অংষ 

কা।—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ 

  

এ র্ৎসর চিনগুচ। চক সুন্দর ভাবর্ই না কাচি াবে! এই সমব ই যে আিষব র্াস্তবর্ পচরণত 

হই াবে! প্রথবম নিীতীবর যর্।ুবের কুিীবর, তারপর চহমা। -র্বে নননীতা।   

আ।বমাো , পচরবষবষ কাশ্মীবর নানা স্থাবন পচরভ্রমণ-কাব।—সর্বত্রই সর্ সম  

আচস াচে।, োহা কখন  ভুচ।র্ার ন , এমন সর্ কথা শুচন াচে, োহা আমাবির সারা 

 ীর্ন ধচর া প্রচতধ্বচনত হইবত থাচকবর্ক 

  

চর্রাি প্রচতভার চর্ষা। যখ াব। আমরা যকৌতুক কচর াচে, র্ীরবের উচ্ছ্বাবস উবেচ ত 

হই া উচি াচে—এ সমস্ত চির্য ।ী।ার, মবন হ , চষশু ভগর্ান্ যেন  াচগ া উচিবতবেন, 

আর আমরা িাাঁোই া সাচেস্বরূপ চনরীেণ কচর াচে! 

  

… যিচখবতচে নেত্রাব।াচকত চহমাি।-অরণযানীর িৃষযার্।ী আর যিচখবতচে চিল্লী এর্ং 

তাব র রা বভাগয যসৌন্দেবরাচষক স্মৃচতর এই সক। চনিষবন র্ণবনা কচরবত কাহার না 

আগ্রহ হ ! চকন্তু র্ণবনা  উহা চর্র্ণব হই া উচিবর্—যকন না যস যে অস্ভবর্! তাই স্মৃচতর 

আব।বখয ন , স্মৃচতর আব।াবকই তাহাবির অে  পুণযপ্রচতষ্ঠাক আর যসই প্রচতষ্ঠা  

চিরসংেুি হই া চর্িযমান থাচকবর্ তথাকার যকাম।হৃি  ষান্তপ্রকৃচত অচধর্াচসরৃ্ন্দক 

  

চকরূপ মানচসক অর্স্থা  নূতন নূতন ধমব-চর্শ্বাস প্রসূত হ , এর্ং কী ধরবনর মহাপুরুবষরা 

এইরূপ ধমব-চর্শ্বাস সঞ্চাচরত কবরন—আমরা তাহা কতকিা প্রতযে কচর াচেক কারণ, 
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আমরা এমন এক মহাপুরুবষর সঙ্গ।াভ কচর াচে, চেচন সক। রকম য।াকবকই চনব র 

কাবে আকষবণ কচরবতন, সকব।র র্ির্য শুচনবতন, সকব।র প্রচত সহানুভূচত যিখাইবতন, 

কাহাবক  প্রতযাখযান কবরন নাইক 

  

চর্বিষীর উপহাসস্থ।, চকন্তু যিষর্াসীর পূ াস্পি চভেুবকর যর্বষ তাাঁহাবক আমরা 

যিচখ াচে; তাই মবন হ —শ্রম।ব্ধ  ীচর্কা, সামানয কুিীবর র্াস, এর্ং ষসযবেত্রর্াহী 

সাধারণ পথ—যকর্। এই সমস্ত পাচরপাচশ্ববক িৃষযপবির মবধযই এমন  ীর্বনর প্রকৃত 

যষাভা ফুচিবত পাবরক 

  

তাাঁহার স্ববিষর্াসী চর্দ্বান্ রাষ্ট্রনীচত-চর্ষারি পচডলীতমডলী।ী তাাঁহাবক যেমন ভা।র্াচসবতন, 

চনরের অবেরা  তাাঁহাবক যতমচন ভা।র্াচসতক তাাঁহার যনৌকার মাচি-মাল্লারা পথ িাচহ া 

থাচকত, কতেবণ চতচন আর্ার যনৌকা  চফচর া আচসবর্নক যে গৃবহ চতচন অচতচথ হইবতন, 

যসই গৃবহর পচরিারক ভৃতযবির মবধয কাোকাচে পচে া োইত, যক আবগ তাাঁহার যসর্া 

কচরবর্ক আর এই সক। র্যাপার সর্বিাই যেন একিা যখ।ার আর্রবণ  চেত থাচকতক 

‘তাাঁহারা যে ভগর্াবনর যখ।ার সঙ্গী’—এই ভার্ তাহাবির মবন স্বতই  াগরূক থাচকতক 

  

োাঁহারা এরূপ শুভমুহূবতবর আস্বাি পাই াবেন,  ীর্ন তাাঁহাবির চনকি অচধকতর মূ।যর্ান্, 

অচধকতর মধুম ক িীর্ব চনরানন্দ র নীর তা।র্ন-সঞ্চারী র্া ু  উবদ্বগ   আষাার 

পচরর্বতব তাাঁহাবির কবণব ষাচন্তম  ‘চষর্! চষর্!’ র্াণী ধ্বচনত কচর া যতাব।ক 

  

১  

  

স্থান—যর্।ুে গঙ্গাতীবর একখাচন র্ােী 

কা।—মািব হইবত ১১ যম পেবন্ত 

  

গঙ্গাতীরস্থ র্ােীখাচনর সম্ববে স্বামী ী এক নবক র্চ। াচেব।ন, ‘ধীরামাতার েুদ্র 

র্ােীখাচন যতামার স্বগব র্চ। া মবন হইবর্ক কারণ, ইহার আগাবগাো সর্িাই ভা।র্াসা-

মাখাক’  
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র্াস্তচর্কই তাইক চভতবর এক অচর্চিন্ন যম।া-বমষার ভার্, এর্ং র্াচহবর প্রচত চ চনষচি 

সমান সুন্দর; ষযাম। চর্স্তৃত ষষ্পরাচ , উন্নত নাচরবক। রৃ্েগুচ।, র্নমধযস্থ যোি যোি 

র্ািামী রবের গ্রামগুচ।—সর্ই সুন্দর! 

  

োাঁহাবির মবন অতীবতর স্মৃচত  াগরূক রচহ াবে, এমন অবনবক মাবি মাবি আচসবতন, 

এর্ং আমরা স্বামী ীর অষ্টর্ষবর্যাপী ভ্রমবণর চকেু চকেু চর্র্রণ শুচনবত পাইতাম; গ্রাম 

হইবত গ্রামান্তবর গমন-কাব। তাাঁহার নাম-পচরর্তববনর কথা, তাাঁহার চনচর্বক্প  সমাচধর 

কথা, এর্ং োহা র্াবকযর অতীত   সাধারণ িৃচষ্টর র্চহভূবত, োহা যকর্। যপ্রচমক হৃিব রই 

অনুভর্গময, পরাবথব স্বামী ীর যসই পচর্ত্র মমববর্িনার কথা  আমরা শ্রর্ণ কচরতামক 

আর স্ব ং স্বামী ী তথা  আচসবতন, উমা-মবহশ্ববরর   রাধাকৃবের গ্প  র্চ।বতন, কত 

গান   কচর্তার আংচষক আরৃ্চে কচরবতনক 

  

যর্ষীর ভাগ, চতচন আ  একচি, কা। একচি—এইরূপ কচর া ভারতী  ধমবগুচ।ই 

আমাবির চনকি র্ণবনা কচরবতন; তাাঁহার েখন যেমন যখ া। হইত, যেন তিনুসাবরই 

যকান একচিবক র্াচে া ।ইবতনক চকন্তু চতচন যকর্। যে ধমবচর্ষ ক উপবিষই আমাচিগবক 

চিবতন, তাহা নবহক কখন  ইচতহাস, কখন  য।ৌচকক উপকথা, কখন  র্া চর্চভন্ন 

সমা ,  াচতচর্ভাগ   য।াকািাবরর র্হুচর্ধ উদ্ভি পচরণচত   অসঙ্গচত—এ সকব।র  

আব।ািনা হইতক র্াস্তচর্ক তাাঁহার যশ্রাতৃরৃ্বন্দর মবন হইত, যেন ভারতমাতা যষষ এর্ং 

যশ্রষ্ঠ পুরাণ-স্বরূপ হই া তাাঁহার শ্রীমুখার্।ম্ববন স্ব ং প্রকচিত হইবতবেনক 

  

ভারত-সংক্রান্ত চর্ষব , োহা চকেু পাচাতাতয মবনর পবে আস্বাি করা অস্ভবর্ র্চ। া 

তাাঁহার যর্াধ হইত, যসগুচ।বক চষোর প্রারব্ভবই খুর্ কচর া র্াোই া আমাবির সমবে 

উপচস্থত কচরবতনক এইরূবপ, হ বতা চতচন হরবগৌরীচম।নাত্মক একচি কচর্তা১ আরৃ্চে 

কচরবতনঃ 

  

কস্তূচরকািন্দনব।পনায় , … … 

শ্মষানভস্মাঙ্গচর্ব।পনা ক িাবে বগৌরাধবষরীরকায় , 
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সৎকুডলী।ায়  ফচণকুডলী।া , কপূবরবগৌরাধবষরীরকা ক 

নমঃ চষর্ায়  ি নমঃ চষর্া ॥ ধচিল্লর্য়তয ি  িাধরা , 

মন্দারমা।াপচরবষাচভতায় , নমঃ চষর্ায়  ি নমঃ চষর্া ॥  

কপা।মা।াপচরবষাচভতা ক অব্ভবাধরষযাম।কুন্ত।ায় , 

চির্যাম্বরায়  ি চিগম্বরা , চর্ভূচতভূষাঙ্গ িাধরা ক 

নমঃ চষর্ায়  ি নমঃ চষর্া ॥  গজ্জনয়নয  গবিকচপবত্র, 

… … নমঃ চষর্ায়  ি নমঃ চষর্া ॥  

আব।ািনার চর্ষ  োহাই হউক না যকন, উহা সর্বিাই পচরণাবম অদ্ব  অনবন্তর কথা  

পেবর্চসত হইতক সাচহতয, প্রত্নতত্ত্ব অথর্া চর্োন—যে-বকান তবত্ত্বর চর্িাবরই চতচন প্ররৃ্চে 

হউন না যকন, যসচি যে যসই িরম অনুভূচতরই একচি িৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা চতচন সিাই 

আমাবির মবন র্দ্ধমূ। কচর া চিবতনক তাাঁহার িবে যকান চ চনষই ধবমবর এ।াকার 

র্চহভূবত চে। নাক র্েনমাত্রবকই চতচন অতযন্ত রৃ্ণার িবে যিচখবতন, এর্ং োহারা 

‘ষৃঙ্খ।বক পুবণযর আররবণ ঢাচকবত িাবহ’ তাহাচিগবক চতচন ভ ানক য।াক র্চ। া গণয 

কচরবতন; চকন্তু তাই র্চ। া উচ্চ স্তবরর রসচষব্প র এর্ং এই চর্ষব র মবধয প্রকৃত 

সমাব।ািক যে র্যর্ধান যিচখবত পান, তাহা কখন  তাাঁহার িৃচষ্ট এোইত নাক একচিন 

আমরা কব ক  ন ই বরাপী  ভদ্রব।াকবক চনমন্ত্রণ কচর াচে।ামক স্বামী ী যসচিন 

পারচসক কচর্তার চর্স্তৃতভাবর্ আব।ািনা কচর াচেব।নঃ  

  

‘চপ্র তবমর মুবখর একচি চতব।র র্িব। আচম সমরকবন্দর সমস্ত ঐশ্বেব চর্।াই া চিবত 

প্রস্তুত!’  

  

এই পিচি আরৃ্চে কচরবত কচরবত চতচন সহসা যসাৎসাবহ র্চ। া উচিব।ন, ‘যিখ, যে 

য।াক একিা যপ্রমসঙ্গীবতর মাধুেব রু্চিবত পাবর না, তাহার  নয আচম এক কানাকচে  

চিবত রা ী নইক’ তাাঁহার কথার্তবা সরস উিসমূবহ পূণব থাচকতক যসই চিনই অপরাবে, 

যকান রা য়নচতক চর্ষব র চর্িার কচরবত কচরবত চতচন র্চ।ব।ন, ‘যিখা োইবতবে যে, 
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একচি  াচতগিবনর পবে সাধারণ প্রীচতর নযা  একিা সাধারণ চর্রাবগর  আর্ষযকতা 

আবে!’  

  

কব ক মাস পবর চতচন র্চ। াচেব।ন, ‘োহার  গবত যকান চর্বষষ কা  কচরর্ার আবে, 

তাহার কাবে আচম কখন  উমা এর্ং মবহশ্বর চভন্ন অনয যির্বির্ীর কথা র্চ। নাক কারণ, 

মবহশ্বর এর্ং  গন্মাতা হইবতই কমবর্ীরগবণর উদ্ভর্ক’ ভগর্াবনর প্রচত উ্াম যপ্রবম 

আত্মহারা হ  া যে চক চ চনষ, তাহার আভাস চতচন না চি া থাচকবত পাচরবতন নাক তাই 

চতচন আমাবির কাবে এই সর্ গান  সুর-সংবোবগ গাচহবতনঃ 

  

‘যপ্রবমর রা া কুঞ্জর্বন চকবষারী, 

যপ্রবমর দ্বাবর আবে দ্বারী, কবর যমাহন র্াাঁষরী, 

র্াাঁষী র্।বি যর সিাই, যপ্রম চর্।াবর্ ক্প তরু রাই, 

কারু যেবত মানা নাই! 

ডাকবি র্াাঁষী—আ  চপপাসী    রাবধ নাম গান কবরক’ ২ 

  

চতচন তাাঁহার র্েু-রচিত৩ যগাপবগাপীগবণর উের-প্রতুযের-সূিক ভার্গ্ভবীর গীতচি  

গাচহ া শুনাইবতনঃ 

  

‘পরমাত্মক পীতর্সন নর্র্নষযামকা ক 

কা।া ব্রব র রাখা। ধবর রাধার পা ক 

র্ন্দ প্রাণ নন্দদু।া। নবমা নবমা পিপাব , 

মচর মচর মচর, র্াাঁকা ন ন যগাপীর মন মব ক 

পাডলীর্সখা সারচথ রবথ, র্াাঁষী র্া া  ব্রব র র্াবি পবথক  

েবেশ্বর র্ীতভ  হর োির্রা , 

যপ্রবম রাধা র্ব। ন ন যভবস ো ক’  

  

২৫ মািবক প্রাবত কুিীবর আচস া সকাব।র চিবক কব ক র্ণ্টা যসখাবন অচতর্াচহত করা, 

আর্ার নর্কাব। পুনরা  আসা—ইহাই স্বামী ীর এই সমব র চন ম চে।ক চকন্ত এইরূপ 
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সাোবতর চদ্বতী  চিন সকাব।—শুক্রর্ার ঈষাচহগবণর োপবনাৎসবর্র৪ চিন—চতচন 

চফচরর্ার সম  আমাবির চতন  নবক সবঙ্গ কচর া মবি ।ই া যগব।ন, এর্ং যসখাবন 

িাকুরর্বর সংচেপ্ত অনুষ্ঠানাবন্ত এক নবক ব্রহ্মিেবব্রবত িীচেত কচরব।নক যসই প্রভাতচি 

 ীর্বন সর্বাবপো আনন্দম  প্রভাত! পূ াবষবষ আমরা উপর ত।া  যগ।ামক স্বামী ী 

যোগী চষবর্র নযা   িা, চর্ভূচত   হাবের কুডলী। পচরধান কচর া একর্ণ্টাকা। ভারতী  

র্ািযেন্ত্র-সংবোবগ ভারতী  গীত গাচহব।নক  

  

তারপর সেযার সম  গঙ্গার্বে আমাবির যনৌকা  র্চস া চতচন আমাবির চনকি 

অকপিভাবর্ তাাঁহার গুরুবিবর্র চনকি হইবত িা রূবপ প্রাপ্ত যসই মহৎ কােব সম্ববে নানা 

প্রশ্ন এর্ং ভার্নাচর্ষ ক অবনক কথা র্চ।ব।নক 

  

আর এক সপ্তাহ পবরই চতচন িাচ বচ।ে োত্রা কচরব।নক 

  

৩ যমক তারপর আমাবির মবধয দুই ন পরমারাধযা শ্রীশ্রীমাতািাকুরাণীর গৃবহ তাাঁহার 

সাোৎ পাইব।নক তখনকার রা নীচতক গগন তমসািন্নক একিা িবের সূিনা যিখা 

োইবতচে।ক ইতঃপূবর্বই যেগ, আতা এর্ং িাঙ্গা-হাঙ্গামা চন  চন  ভীষণ মূচতব যিখাইবত 

আর্ভব কচর াচে।ক আিােববির্ আমাবির দুই নবক ।েয কচর া র্চ।ব।ন, ‘মা কা।ীর 

অচস্তে সম্ববে কতকগুচ। য।াক র্যঙ্গ কবরক চকন্তু ঐ যিখ, আ  মা প্র াগবণর মবধয 

আচর্ভূবতা হই াবেনক ভব  তাহারা কূ।চকনারা যিচখবত পাইবতবে না, এর্ং মৃতুযর 

িডলীিাতা নসচনকরৃ্বন্দর ডাক পচে াবেক যক র্চ।বত পাবর যে, ভগর্ান্ শুবভর নযা  অশুভ 

রূবপ  আত্মপ্রকাষ কবরন না! চকন্তু যকর্। চহন্দুই তাাঁহাবক অশুভ রূবপ  পূ া 

কচরবত           সাহস কবরক’  

  

মহামারী যিখা চি াচে। এর্ং  নসাধারণবক সাহস চির্ার  নয র্যর্স্থা  িচ।বতচে।ক 

েতচিন এই আষাা সর্ চিক্ আতচাত কচর া রাচখ াচে।, ততচিন স্বামী ী কচ।কাতা 

পচরতযাগ কচরবত সিত হইব।ন নাক এই আষাা কাচি া যগ। র্বি, চকন্তু সবঙ্গ যসই 

সুবখর চিনগুচ।  অন্তচহবত হই।ক আমাবির  োত্রা কচরর্ার সম  আচস।ক 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর সবিত বিমালবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

২ 

  

স্থান—চহমা।  

কা।—১১ হইবত ২৫ যম পেবন্ত 

  

আমরা একচি র্ে ি।, অথর্া প্রকৃতপবে দুইচি ি।—রু্ধর্ার সেযাকাব। হা ো যষ্টষন 

হইবত োত্রা কচর া শুক্রর্ার প্রাবত চহমা।ব র সিুবখ উপচস্থত হই।ামক 

  

চতনচি র্িনা নননীতা।বক মধুম  কচর া তুচ। াচে।—যখতচের রা াবক আমাবির চনকি 

পচরচিত কচর া চি া আিােববিবর্র আহ্লাি; দুই ন র্াঈ ীর আমাচিবগর চনকি সোন 

 াচন া ।ই া স্বামী ীর চনকি গমন এর্ং অবনযর চনবষধ সবত্ত্ব  স্বামী ীর তাাঁহাচিগবক 

সাির অভযথবনা করা; আর এক ন মুস।মান ভদ্রব।াবকর এই উচিঃ ‘স্বামী ী, েচি 

ভচর্ষযবত যকহ আপনাবক অর্তার র্চ। া িার্ী কবরন, স্মরণ রাচখবর্ন যে, আচম 

মুস।মান হই া  তাাঁহাবির সকব।র অগ্রণীক’  

  

এই নননীতাব।ই স্বামী ী রা া রামবমাহন রা  সম্ববে অবনক কথা র্ব।ন, তাহাবত চতচন 

চতনচি চর্ষ  এই আিাবেবর চষোর মূ।সূত্র র্চ। া চনবিবষ কবরনঃ তাাঁহার যর্িান্ত গ্রহণ, 

স্ববিষবপ্রম প্রিার, এর্ং চহন্দু-মুস।মানবক সমভাবর্ ভা।র্াসাক এই-সক। চর্ষব  রা া 

রামবমাহন রাব র উিারতা   ভচর্ষয্চষবতা যে কােবপ্রণা।ীর সূিনা কচর াচে।, চতচন 

চনব  মাত্র তাহাই অর্।ম্বন কচর া অগ্রসর হই াবেন র্চ। া িার্ী কচরবতনক 

  

নতবকীদ্ব -সংক্রান্ত র্িনাচি আমাবির নননী-সবরার্বরর উপবর অর্চস্থত মচন্দরদ্ব  িষবন 

উপ।বে র্চি াচে।ক এইস্থাবন আমরা দুই ন র্াঈ ীবক পূ া  রত যিচখ।ামক পূ াবন্ত 

তাহারা আমাবির চনকি আচস।, এর্ং আমরা ভাো ভাো ভাষা  তাহাবির সচহত আ।াপ 

কচরবত ।াচগ।ামক স্বামী ী তাহাচিগবক তাোই া চিবত অস্বীকার করা  উপচস্থত 

 নমডলী।ীর মবনামবধয একিা আবন্দা।ন িচ। াচে।ক যখতচের র্াঈ ীর যে গ্প  চতচন 

র্ারংর্ার কচরবতন, তাহা প্রথমর্ার স্ভবর্তঃ এই নননীতাব।র র্াঈ ীবির প্রসবঙ্গই 

র্চ। াচেব।নক যখতচের যসই র্াঈ ীবক যিচখবত োইর্ার চনমন্ত্রণ পাই া চতচন কু্রদ্ধ 
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হই াচেব।ন, চকন্তু পচরবষবষ অবনক অনুবরাবধ তথা  গমন কবরন এর্ং তাহার সঙ্গীতচি 

শ্রর্ণ কবরনঃ 

  

প্রভু যমরা অর্গুণ চিত ন ধবরা, সমিরষী নহ নাম তুম হাবরাক 

এক য।াহ পূ াবম রহত নহ, এক রবহ র্যাধ র্র পবরাক 

পারষবক মন চদ্বধা যনহী যহা , দুাঁহু এক কাঞ্চন কবরা॥ 

এক নিী এক নহর র্হত চমচ। নীর ভব াক 

 র্ চমব। তর্ এক র্রণ যহা , গঙ্গানাম পবরা॥ 

এক মা া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরিাস িগবরাক 

অোনবস যভি যহা , োনী কাবহ যভি কবরা॥ 

  

অতঃপর আিােববির্ চন  মুবখ র্চ। াবেন, যেন তাাঁহার িবের সিুখ হইবত একচি পিবা 

উচি া যগ। এর্ং, সর্ই যে এক নর্ দুই নবহ—এই উপ।চব্ধ কচর া চতচন তারপর আর 

কাহাবক  মন্দ র্চ। া যিচখবতন নাক 

  

েখন আমরা নননীতা। হইবত আ।বমাো োত্রা কচর।াম তখন যর্।া পচে া আচস াবে, 

এর্ং র্নপথ অচতর্াহন কচরবত কচরবতই রাচত্র হই া যগ।ক অর্বষবষ রৃ্েরাচ র অন্তরাব। 

পর্বতগাবত্র অপরূপভাবর্ স্থাচপত একচি ডাকর্াং।া  যপৌাঁচে।ামক স্বামী ী চক ৎেণ পবর 

ি।র্।সহ তথা  যপৌাঁচেব।নক তাাঁহার র্িন আনবন্দাৎফুল্ল, স্বী  অচতচথগবণর 

স্বািন্দযচর্ধা ক প্রবতযক খুাঁচিনাচির চিবক তাাঁহার পূণব িৃচষ্টক 

  

প্রাতরাবষর সম  আমাবির চনকি আচস া কব ক র্ণ্টা কথার্াতবা  কািাই া যি  া 

স্বামী ীর পুরাতন অভযাস চে।ক আমাবির আ।বমাো যপৌাঁচের্ার চিন হইবতই স্বামী ী 

এই অভযাস পুনরা  শুরু কচরব।নক তখন (এর্ং সক। সম ই) চতচন অচত অ্প  সম  

রু্মাইবতন এর্ং মবন হ , চতচন যে এত প্রাবত আমাবির চনকি আচসবতন, তাহা অবনক 

সম  আর  সকাব। সন্নযাচসগবণর সচহত তাাঁহার এক প্রস্থ ভ্রমণ যষষ কচর া চফচরর্ার 

মুবখক কখন  কখন , চকন্তু কাব।ভবদ্র, নর্কাব।  আমরা তাাঁহার যিখা পাইতাম, হ  
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চতচনই যর্োইবত র্াচহর হইবতন, ন  যতা আমরা চনব রাই, চতচন যেখাবন ি।র্।সহ 

অর্স্থান কচরবতচেব।ন, যসই কযাবেন যসচভ াবরর গৃবহ োই া তাাঁহার সচহত যিখা 

কচরতামক 

  

আ।বমাোর এই প্রাতঃকা।ীন কবথাপকথনগুচ।বত একচি নূতন এর্ং অনুভূতপূর্ব র্যাপার 

আচস া  ুচি াচে।ক উহার স্মৃচত কষ্টকর হইব।  চষোপ্রিক স্বামী ী উল্লাবসর সচহত 

তাাঁহার িীচেতা এক ইংবর  মচহ।াবক প্রশ্ন কচর াচেব।ন, তুচম এখন যকান্  াচতভুিা? 

উের শুচন া স্বামী ী চর্চস্মত হইব।ন, যিচখব।ন—চতচন ইংবরব র  াতী  পতাকাবক চক 

প্রগাঢ় ভচি   পূ ার িবে যিবখন; যিচখব।ন—এক ন ভারতী  নারীর তাাঁহার 

ইষ্টবির্তার প্রচত যে ভার্, ইহার  এই পতাকার প্রচত অবনকিা যসই ভার্ক স্বামী ী 

র্চ। া উচি াচেব।ন, ‘র্াস্তচর্কই, যতামার যেরূপ স্ব াচতবপ্রম, উহা যতা পাপ! অচধকাংষ 

য।াকই যে স্বাবথবর প্রবরািনা  কা  কচর া থাবক, আচম িাই, তুচম এইিুকু যর্াি; চকন্তু 

তুচম ক্রমাগত ইহাবক উল্টাই া চি া র্চ। া থাক যে, একচি  াচতচর্বষবষর সকব।ই 

যির্তাক অেতাবক এরূবপ আাঁকোই া ধচর া থাকা যতা ষ তাচন!’  

  

সুতরাং আ।বমাোর এই প্রাতঃকা।ীন আব।ািনাসমূহ আমাবির সামাচ ক, সাচহচতযক   

।চ।তক।া-চর্ষ ক র্দ্ধমূ। পূর্ব সংস্কারগুচ।র সচহত সংর্বষবর আকার ধারণ কচরত, 

অথর্া তাহাবত ভারতী  এর্ং ই বরাপী  ইচতহাস   উচ্চ উচ্চ ভাবর্র তু।না িচ।ত, 

এর্ং অবনক সম  অচত মূ।যর্ান্ প্রাসচঙ্গক মন্তর্য  শুচনবত পাইতামক স্বামী ীর একচি 

চর্বষষে এই চে। যে, যকান যিষচর্বষষ র্া সমা চর্বষবষর মবধয অর্স্থানকাব। চতচন 

উহার যিাষগুচ।বক প্রকাবষয এর্ং তীব্রভাবর্ সমাব।ািনা কচরবতন, চকন্তু তথা হইবত 

িচ। া আচসর্ার পর যেন যসখানকার গুণ চভন্ন অনয চকেুই তাাঁহার মবন নাই, এইরূপ 

যর্াধ হইতক 

  

৩ 

  

স্থান—আ।বমাো 
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কা।—যম    ুন 

  

প্রথন চিন সকাব। কবথাপকথবনর চর্ষ  চে।—সভযতার মূ। আিষব প্রতীবিয সতয, প্রাবিয 

ব্রহ্মিেবক চহন্দু-চর্র্াহ-রীচতগুচ।বক চতচন এই র্চ। া সমথবন কচরব।ন যে, তাহার এই 

আিবষবর অনুসরবণর ফব।ই  চন্ম াবে এর্ং সর্বচর্ধ সংহচতগিবনই স্ত্রীব।াবকর 

রোচর্ধান প্রব া নক সমস্ত চর্ষ চির অয়দ্বতর্াবির সচহত চক সম্বে, তাহা  চতচন 

চর্বেষণপূর্বক যিখাইব।নক 

  

আর একচিন সকাব। চতচন এই র্চ। া কথা আর্ভব কচরব।নঃ যেমন  গবত ব্রাহ্মণ েচত্র  

নর্ষয   ষূদ্র—এই িারচি মুখয  াচত আবে, যতমচন িাচরচি মুখয াতী  কােব  আবে—

ধমবসন্বেী  কােব অথবাৎ যপৌবরাচহতয, োহা চহন্দুরা চনষ্পন্ন কচরবতবে; সামচরক কােব, োহা 

যরামক সাম্রাব যর হবস্ত চে।; র্াচণ যচর্ষ ক কােব, োহা আ কা।কার ইং।ডলী কচরবতবে; 

এর্ং প্র াতন্ত্রমূ।ক কােব, োহা আবমচরকা ভচর্ষযবত সেন্ন কচরবর্ক এই স্থব। চতচন, 

চকরূবপ আবমচরকা অতঃপর ষূদ্র াচতর স্বাধীনতা এর্ং একবোবগ কােবকারণরূপ 

সমসযাগুচ। পূরণ কচরবর্, যস চর্ষব  ক্প নাসহাব  ভচর্ষযবতর এক উজ্জ্ব। চিত্র অাবন 

প্ররৃ্ে হইব।ন, এর্ং চেচন আবমচরকার্াসী নন, এরূপ এক ন যশ্রাতার চিবক চফচর া 

মাচকবন  াচত চকরূপ র্িানযতার সচহত যসখানকার আচিম অচধর্াচসগবণর  নয র্বন্দার্স্ত 

কচরবত প্র াস পাই াচেব।ন, যস চর্ষ  র্ণবনা কচরব।নক  

  

চতচন উল্লাসপূর্বক ভারতর্বষবর অথর্া যমাগ।র্ংবষর ইচতহাবসর সার সা।ন কচর া 

চিবতনক যমাগ।গবণর গচরমা স্বামী ী ষতমুবখ র্ণবনা কচরবতনক এই সারা গ্রী্ম-ঋতুচিবত 

চতচন প্রা ই মবধয মবধয থাচক া থাচক া চিল্লী   আগ্রার র্ণবনা  প্ররৃ্ে হইবতনক একর্ার 

চতচন তা মহ।বক এইরূপ র্ণবনা কবরন, ‘েীণাব।াক, তারপর আর  েীণাব।াক—আর 

যসখাবন একচি সমাচধ!’—আর একর্ার চতচন ষা াহাবনর কথা র্চ।বত র্চ।বত সহসা 

উৎসাহভবর র্চ। া উচিব।ন, ‘আহা, চতচনই যমাগ।কুব।র ভূষণস্বরূপ চেব।ন!’ অমন 

যসৌন্দেবানুরাগ   যসৌন্দেববর্াধ ইচতহাবস আর যিখা ো  নাক আর্ার চনব   এক ন 

ক।াচর্দ্ য।াক চেব।ন! আচম তাাঁহার স্বহস্তচিচত্রত একখাচন পাডুলীচ।চপ যিচখ াচে, যসখাচন 
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ভারতর্বষবর ক।া-সেবির অঙ্গচর্বষষক চক প্রচতভা!’ আকর্বরর প্রসঙ্গ চতচন আর  যর্ষী 

কচর া কচরবতনক আগ্রার সচন্নকবি যসবকন্দ্রার যসই গম্বু চর্হীন অনািাচিত সমাচধর 

পাবষ র্চস া আকর্বরর কথা র্চ।বত র্চ।বত স্বামী ীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগিগি হই া 

আচসতক 

  

সর্বচর্ধ চর্শ্ব ননী ভার্  আিােববিবর্র হৃিব  উচিত হইতক একচিন চতচন িীনবিষবক 

 গবতর যকাষাগার র্চ। া র্ণবনা কচরব।ন; এর্ং র্চ।ব।ন, তত্রতয মচন্দরগুচ।র 

দ্বারবিবষর উপচরভাবগ প্রািীন র্াে।া-চ।চপ যখাচিত যিচখ া তাাঁহার যরামাঞ্চ হই াচে।ক 

  

কথাপ্রসবঙ্গ চতচন সুিূর ইিা।ী পেবন্ত িচ। া োইবতনক ইিা।ী তাাঁহার চনকি ‘ই বরাবপর 

সক। যিবষর ষীষবস্থানী , ধমব   চষব্প র যিষ, একাধাবর সাম্রা যসংহচত   মযািচসচনর 

 ন্মভূচম, এর্ং উচ্চভার্ সভযতা   স্বাধীনতার প্রসূচত!’  

  

একচিন চষর্া ী   মহারাষ্ট্র- াচত সম্ববে এর্ং চকরূবপ চষর্া ী সাধুবর্বষ র্ষবর্যাপী 

ভ্রমবণর ফব। রা গে প্রতযার্তবন কবরন, যস চর্ষব  কথা হই।ক স্বামী ী র্চ।ব।ন, 

‘আ   পেবন্ত ভারবতর কতৃবপে সন্নযাসীবক ভ  কবর, পাবে তাহার নগচরক র্সবনর নীবি 

আর এক ন চষর্া ী ।ুক্কাচ ত থাবকক’  

  

অবনক সম , ‘আেবগণ কাহারা এর্ং তাাঁহাবির ।েণ চক?’—এই প্রশ্ন তাাঁহার পূণব 

মবনাবোগ আকষবণ কচরতক তাাঁহাবির উৎপচে-চনণব  এক  চি। সমসযা—এইরূপ মত 

প্রকাষ কচর া চতচন চকরূবপ সুই ার।বডলী থাচক া  যর্াধ কচরবতন যেন িীনবিবষ 

রচহ াবেন—উভ   াচতর আকৃচতগত সািৃষয এত যর্ষী, যস গ্প   আমাবির চনকি 

কচরবতনক নর ব র কতক অংবষর সম্ববে  এচি সতয র্চ। া তাাঁহার ধারণা চে।ক 

তারপর যিষবভবি আকৃচতবভি সম্ববে চকেু চকেু তথয এর্ং যসই হাবঙ্গরীবিষী  পচডলীবতর 

মমবস্পষবী গ্প  (চেচন ‘চতব্বতই হুনচিবগর আচিস্থান’ এই আচর্ষ্কার কচর াচেব।ন এর্ং 

িাচ বচ।বে োাঁহার সমাচধ আবে)—এইরূপ নানা কথা শুচনবত পাইতামক  
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কখন  কখন  ব্রাহ্মণ এর্ং েচত্র গবণর চর্বরাবধর আব।ািনা-প্রসবঙ্গ স্বামী ী 

ভারতর্বষবর সমগ্র ইচতহাসবক এতদুভব র সংর্ষব মাত্র র্চ। া র্ণবনা কচরবতন; এর্ং 

 াচতর উন্নচতষী।, এর্ং ষৃঙ্খ।-অপন নকারী যপ্ররণাসমূহ েচত্র গবণর মবধযই চিরকা। 

চনচহত চে।, তাহা  র্চ।বতনক আধুচনক র্াে।ার কা স্থগণই যে যমৌেবরা বের পূর্বতন 

েচত্র কু।, তাাঁহার এই চর্শ্বাবসর অনুকূব। চতচন উৎকৃষ্ট েুচির অর্তারণা কচরবত 

পাচরবতনক চতচন এই দুই পরস্পরচর্বরাধী সভযতািবষবর এইরূপ চিত্র উপস্থাচপত 

কচরবতনঃ একচি প্রািীন, গভীর এর্ং পরেরাগত আিার-র্যর্হাবরর প্রচত চিরর্ধবমান-

শ্রদ্ধাসেন্ন; অপরচি স্পধবাষী।, আবর্গপ্রর্ণ এর্ং উিারিৃচষ্ট-সেন্নক রামিন্দ্র, শ্রীকৃে 

এর্ং ভগর্ান্ রু্দ্ধ—ইাঁহারা সকব।ই ব্রাহ্মণকুব। না  চন্ম া যে েচত্র কুব। উৎপন্ন 

হই াচেব।ন, যসচি ঐচতহাচসক ক্রমপচরণচতর এক গভীর চন বমরই ফ।স্বরূপক এই 

আপাত-চর্সংর্ািী চসদ্ধান্ত র্যাখযাত হইর্ামাত্র মবন হইত, যর্ৌদ্ধধমব  াচতবভি ধ্বংস 

কচরর্ার একচি সূত্র—‘েচত্র কু। কতৃবক উদ্ভাচর্ত ধমব’ ব্রাহ্মণযধবমবর সাঙ্ঘাচতক 

প্রচতপেক 
  

রু্দ্ধ সম্ববে স্বামী ী যে সম  কথা কচহবতন, যসচি একচি মাবহন্দ্রেণ; কারণ  য়নক 

যশ্রাত্রী স্বামী ীর একচি কথা হইবত যর্ৌদ্ধধবমবর ব্রাহ্মণয-প্রচতদ্বদ্বী ী ভার্চিই তাাঁহার মবনাগত 

ভার্, এই ভ্রমাত্মক চসদ্ধান্ত কচর া র্চ।ব।ন, ‘স্বামী ী! আচম  াচনতাম না যে, আপচন 

যর্ৌদ্ধ!’ উি নাম শ্রর্বণ তাাঁহার মুখমডলী। চির্যভাবর্ উদ্ভাচসত হই া উচি।; প্রশ্নকত্রবীর 

চিবক চফচর া র্চ।ব।ন, ‘আচম রু্বদ্ধর িাসানুিাসগবণর িাসক তাাঁহার মত যকহ কখন  

 চন্ম াবেন চক? স্ব ং ভগর্ান্ হই া  চতচন চনব র  নয একচি কা   কবরন নাই—আর 

চক হৃি ! সমস্ত  গৎিাবক চতচন যক্রাবে িাচন া ।ই াবেনক এত ি া যে, রা পুত্র এর্ং 

সন্নযাসী হই া  একচি োগচষশুবক র্াাঁিাইর্ার  নয প্রাণ চিবত উিযত! এত যপ্রম যে, এক 

র্যাঘ্রীর েুধাচনরৃ্চের  নয স্বী  ষরীর পেবন্ত িান কচর াচেব।ন এর্ং আশ্র িাতা এক 

িডলীাব।র  নয আত্মর্চ। চি া তাহাবক আষীর্বাি কচর াচেব।ন! আর আমার র্া।যকাব। 

একচিন চতচন আমার গৃবহ আচস াচেব।ন, আচম তাাঁহার পািমূব। সাষ্টাবঙ্গ প্রণত 

হই াচে।াম! কারণ, আচম রু্চি াচে।াম ভগর্ান্ রু্দ্ধই স্ব ং আচস াবেন!’  
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অবনক র্ার—কখন  যর্।ুবে অর্স্থানকাব। এর্ং কখন  তাহার পবর—চতচন এই ভাবর্ 

রু্দ্ধবিবর্র কথা র্চ। াচেব।নক একচিন চতচন আমাচিগবক—প্রাণস্পষবী ভাষা  র্ণবনা 

কচর া র্ব।ন যসই রূপসী অম্বাপা।ীর উপাখযান, চেচন মুখযর্ারাঙ্গনা হই া  রু্দ্ধবক 

পচরবতাষপূর্বক যভা ন করাই াচেব।নক 

  

একচিন প্রাতঃকাব। এক সর্বাবপো অচধক নূতনেপূণব চর্ষব র অর্তারণা হই াচে।ক 

যসচিনকার িীর্ব আব।ািনার চর্ষ  চে। ‘ভচি’—যপ্রমাস্পবির সচহত সেূণব তািাত্ময, 

োহা নিতনযবিবর্র সমসামচ ক ভূমযচধকারী ভির্ীর রা  রামানবন্দর মুবখ এরূপ 

সুন্দরভাবর্ প্রকাষ পাই াবেঃ 

  

পচহ।চহ রাগ ন নভঙ্গ যভ।; 

অনুচিন র্াঢ়। অর্চধ না যগ।ক 

না যসা রমণ, না হাম রমণী 

দুাঁহু মন মবনাভার্ যপষ।  াচনক৫ 

  

যসই চিন প্রাতঃকাব।ই চতচন পারবসযর র্ার্-পচিগবণর (Babists) কথা র্চ। াচেব।ন—

যসই পরাবথব আত্মর্চ।িাবনর েুবগর কথা, েখন স্ত্রী াচতকতৃবক অনুপ্রাচণত হই া পুরুষগণ 

কা  কচরত এর্ং তাহাচিগবক ভচির িবে যিচখতক চনচচাত  যসই সমব ই চতচন 

র্চ। াচেব।ন, প্রচতিাবনর আকাঙ্ক্ষা না রাচখ া ভা।র্াচসবত পাবর র্চ। াই 

তরুণর্ স্কগবণর মহত্ত্ব   যশ্রষ্ঠে; এর্ং তাহাবির মবধয ভার্ী মহৎ কাবেবর র্ী  সূ্ষ্মভভাবর্ 

চনচহত থাবক—ইহাই তাাঁহার ধারণাক 

  

আর একচিন অরুবণাি কাব। উিযান হইবত েখন ঊষার আব।াকরচঞ্জত চিরতুষাররাচষ 

িৃচষ্টবগাির হইবতচে।, যসই সম  স্বামী ী আচস া চষর্   উমা সম্ববে িীর্ব আ।াপ 

কচরবত কচরবত অঙু্গচ।চনবিবষ কচর া র্চ।ব।ন, ‘ঐ যে ঊবধ্বব যশ্বতকা  তুষারমচডলীত 

ষৃঙ্গরাচ , উহাই চষর্; আর তাাঁহার উপর যে আব।াকসোত হই াবে, তাহাই 

 গজ্জননী!’ কারণ, এই সমব  এই চিন্তাই তাাঁহার মনবক চর্বষষভাবর্ অচধকার 
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কচর াচে। যে, ঈশ্বরই  গৎ—চতচন  গবতর চভতবর র্া র্াচহবর নবহন, আর  গৎ  ঈশ্বর 

র্া ঈশ্ববরর প্রচতমা নবহ, পরন্তু ঈশ্বরই এই  গৎ এর্ং োহা চকেু আবে সর্ক 

  

একচিন সেযাকাব। পরমহংস শুবকর আখযানচি আমরা শুচন াচে।ামক  

  

র্াস্তচর্ক, শুকই চেব।ন স্বামী ীর মবনর মত যোগীক তাাঁহার চনকি শুক যসই সবর্বাচ্চ 

অপবরাোনুভূচতর আিষবরূপ, োহার তু।না   ীর্ গৎ যেব।বখ।া মাত্র! র্হুচিন পবর 

আমরা শুচন াচে।াম চকবষার স্বামী ী (নবরন্দ্রনাথ)-বক শ্রীরামকৃে র্ণবনা কচর াচেব।ন 

‘যেন আমার শুকবির্’ক ‘অহং যর্চি শুবকা যর্চে র্যাবসা যর্চে ন যর্চে র্া’—গীতার প্রকৃত 

অথব আচম  াচন এর্ং শুক  াবন, আর র্যাস  াচনব।   াচনবত পাবরনক ভগর্দ্ গীতার 

গভীর আধযাচত্মক অথব এর্ং শুবকর মাহাত্ময-বিযাতক এই চষর্র্াকয িাাঁোই া উচ্চারণ 

কচরবত কচরবত তাাঁহার মুবখ যে অপূর্ব ভাবর্র চর্কাষ হই াচে।, তাহা আচম কখনই 

ভুচ।বত পাচরর্ না; চতচন যেন আনন্দসমুবদ্রর গভীর ত।বিষ পেবন্ত চনরীেণ 

কচরবতচেব।নক 

  

আর একচিন স্বামী ী, চহন্দু-সভযতার চিরন্তন উপকূব।—আধুচনক চিন্তাতরঙ্গরাচ র 

র্হুিূরর্যাপী োর্বনর প্রথম ফ।স্বরূপ র্ঙ্গবিবষ যে-সক। উিারহৃি  মহাপুরুবষর 

আচর্ভবার্ হই াচে।, তাাঁহাচিবগর কথা র্চ। াচেব।নক রা া রামবমাহন রাব র কথা 

আমরা ইতঃপূবর্বই নননীতাব। তাাঁহার মুবখ শুচন াচে।ামক এেবণ চর্িযাসাগর মহাষ  

সম্ববে চতচন সাগ্রবহ র্চ।ব।ন, ‘উের ভারবত আমার র্ বসর এমন এক ন য।াক  নাই, 

োহার উপর তাাঁহার প্রভার্ না পচে াবে!’ এই দুই র্যচি এর্ং শ্রীরামকৃে যে একই 

অঞ্চব। মাত্র কব ক যক্রাবষর র্যর্ধাবন  চন্ম াবেন, এ কথা মবন হইব। চতচন োরপরনাই 

আনন্দ অনুভর্ কচরবতনক 

  

স্বামী ী এেবণ চর্িযাসাগর মহাষ বক আমাবির চনকি ‘চর্ধর্াচর্র্াহ-প্রর্তবনকারী এর্ং 

র্হুচর্র্াহ-বরাধকারী মহার্ীর’ র্চ। া উবল্লখ কচরব।নক চকন্তু যস-সম্ববে তাাঁহার 

(চর্িযাসাগবরর) একচি চপ্র  গ্প  চে।, যসচি এইঃ  
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একচিন চতচন র্যর্স্থাপক সভা হইবত—এই চিন্তা কচরবত কচরবত গৃবহ চফচরবতবেন, ঐরূপ 

স্থাবন সাবহর্ী পচরিি পচরধান করা উচিত চকনা, এমন সম  চতচন যিচখব।ন যে, ধীবর 

সুবস্থ এর্ং গুরুগ্ভবীর িাব। গৃহগমনরত এক স্থূ।কা  যমাগব।র চনকি এক র্যচি 

দ্রুতপবি আচস া সংর্াি চি।, ‘মহাষ , আপনার র্ােীবত আগুন ।াচগ াবে!’ এই 

সংর্াবি যমাগ।প্রর্বরর গচতর য।ষমাত্র  হ্রাস-রৃ্চদ্ধ র্চি। না; ইহা যিচখ া সংর্াির্াহক 

ইচঙ্গবত ঈষৎ চর্ে বনাচিত চর্স্ম  প্রকাষ কচর াচে।ক তৎেণাৎ তাহার প্রভু যক্রাবধ 

তাহার চিবক চফচর া র্চ।ব।ন, ‘পাচ ! খানকব ক র্াখাচর পুচে া োইবতবে র্চ। া তুই 

আমা  র্াপ-চপতামবহর িা। োচে া চিবত র্চ।স!’—এর্ং চর্িযাসাগর মহাষ   তাহার 

পচাতাবত আচসবত আচসবত িৃঢ় সা্প  কচরব।ন যে, ধুচত িাির এর্ং িচি  ুতা যকানক্রবম 

োো হইবর্ না; ফব। িরর্ার োত্রাকাব। একিা  ামা   একব াো  ুতা পেবন্ত পচরব।ন 

না! 

  

‘র্া।চর্ধর্াগবণর চর্র্াহ িচ।বত পাবর চকনা?’—মাতার এইরূপ সাগ্রহ প্রবশ্ন ষাস্ত্রপািাথব 

চর্িযাসাগবরর একমাবসর  নয চন বনগমবনর চিত্রচি খুর্ চিোকষবক হই াচে।ক 

চন বনর্াবসর পর চতচন ষাস্ত্র এরূপ পুনচর্বর্াবহর প্রচতপে নবহন’, এই মত প্রকাষ কচর া 

এ-চর্ষব  পচডলীতগবণর স্বােরেুি সিচত-পত্র সংগ্রহ কচরব।নক পবর কচতপ  যিষী  

রা া ইহার চর্পবে িডলীা মান হ  া  পচডলীতগণ চন  চন  স্বাের প্রতযাহার কচরব।ন; 

সুতরাং সরকার র্াহাদুর এই আবন্দা।বনর পবে সাহােয কচরবত কৃতসা্প  না হইব। 

ইহা কখনই আইনরূবপ পচরণত হইত নাক স্বামী ী আর  র্চ।ব।ন, ‘আর আ কা। এই 

সমসযা সামাচ ক চভচের উপর স্থাচপত না হই া র্রং একিা অথবনীচতসংক্রান্ত র্যাপার 

হই া িাাঁোই াবেক’  

  

যে র্যচি যকর্। ননচতক র্ব। র্হুচর্র্াহবক যহ  প্রচতপন্ন কচরবত সেম হই াচেব।ন, 

চতচন যে প্রভূত আধযাচত্মকষচিসেন্ন চেব।ন, তাহা আমরা অনুধার্ন কচরবত পাচর।ামক 

েখন শুচন।াম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাবব্দর দুচভববে অনাহাবর এর্ং যরাবগ এক 

।ে িচল্লষ হা ার য।াক কা।গ্রাবস পচতত হ  া  মমবাহত হই া ‘আর ভগর্ান্ মাচন না’ 
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র্চ। া সেূণবরূবপ অবে র্াবির চিন্তাবরাবত গা ঢাচ। া চি াচেব।ন, তখন ‘যপাষাকী’ 

মতর্াবির উপর ভারতর্াসীর চকরূপ অনাস্থা, তাহা সমযক্ উপ।চব্ধ কচর া আমরা 

োরপরনাই চর্স্ম াচভভূত হই াচে।ামক 

  

র্াে।ার চষোব্রতীবির মবধয এক বনর নাম স্বামী ী ইাঁহার নাবমর সচহত উবল্লখ 

কচর াচেব।ন, চতচন যডচভড যহ ার; যসই রৃ্দ্ধ স্কি।যাডলীর্াসী চনরীশ্বরর্ািী—মৃতুযর পর 

োাঁহাবক কচ।কাতার ো করৃ্ন্দ ঈষাচহ বনাচিত সমাচধ-িাবন অস্বীকার কচর াচেব।নক 

চতচন চর্সূচিকাবরাগাক্রান্ত এক পুরাতন োবত্রর শুশ্রূষা কচরবত কচরবত মৃতুযমুবখ পচতত 

হনক তাাঁহার চন  োত্রগণ তাাঁহার মৃতবিহ র্হন কচর া এক সমত। ভূচমখবডলী সমাচধস্থ। 

কচর।, এর্ং উি সমাচধ তাহাবির চনকি এক তীবথব পচরণত হই।ক যসই স্থানই আ  

চষোর যকন্দ্রস্বরূপ হই া কব।  যস্কা ার নাবম অচভচহত হই াবে, আর তাাঁহার 

চর্িযা।   আ  চর্শ্বচর্িযা।ব র অঙ্গীভূত, এর্ং আচ   কচ।কাতার োত্ররৃ্ন্দ তীবথবর 

নযা  তাাঁহার সমাচধস্থান িষববন চগ া থাবকক  

  

এইচিন আমরা কথার্াতবার মবধয যকান সুবোবগ স্বামী ীবক য রা কচর া র্চস।াম—

ঈষাচহধমব তাাঁহার উপর প্রভার্ চর্স্তার কচর াবে চকনাক এইরূপ সমসযা যে যকহ সাহস 

কচর া উত্থাপন কচরবত পাচর াবে, ইহা শুচন া চতচন হাসয সংর্রণ কচরবত পাচরব।ন না; 

এর্ং আমাচিগবক খুর্ যগৌরবর্র সচহত র্চ।ব।ন যে, তাাঁহার পুরাতন চষেক স্কি।যাডলীর্াসী 

যহচষ্টসাবহবর্র সচহত যম।াবমষাবতই ঈষাচি প্রিারকগবণর সচহত তাাঁহার একমাত্র 

সংস্পষব।াভ র্চি াচে।ক এই উগ্রমচস্তষ্ক রৃ্দ্ধ অচত সামানয র্যব   ীর্নোত্রা চনর্বাহ 

কচরবতন এর্ং চন  গৃহবক তাাঁহার োত্রবিরই গৃহ র্চ। া মবন কচরবতনক চতচন প্রথবম 

স্বামী ীবক শ্রীরামকৃবের চনকি োইবত র্চ। াচেব।ন, এর্ং তাাঁহার ভারত-প্রর্াবসর 

যষষভাবগ র্চ।বতন, ‘হাাঁ র্ার্া, তুচমই চিক র্চ। াচেব।! তুচমই চিক র্চ। াচেব।! সতযই 

সর্ ঈশ্বর!’ স্বামী ী সানবন্দ র্চ।ব।ন, ‘আচম তাাঁহার সেবকব যগৌরর্াচন্বত, চতচন যে 

আমাবক যতমন ঈষাচহভার্াপন্ন কচর াচেব।ন, এ-কথা যতামরা র্চ।বত পার চক? আমার 

যতা মবন হ  নাক’  
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।রু্তর প্রসবঙ্গ  আমরা িমৎকার িমৎকার গ্প  শুচনতামক তাহার একচিঃ আবমচরকার 

এক নগবর স্বামী ী এক ভাোচি া র্ােীবত র্াস কচরবতনক যসখাবন তাাঁহাবক স্বহবস্ত রেন 

কচরবত হইত, রেনকাব। এক অচভবনত্রী এর্ং এক িেচতর সচহত তাাঁহার প্রা ই যিখা 

হইতক অচভবনত্রী প্রতযহ একচি কচর া যপরু কার্ার্ কচর া খাইত এর্ং যসই িেচত 

য।াবকর ভূত নামাই া  ীচর্কা চনর্বাহ কচরতক স্বামী ী ঐ ভদ্রব।াকচিবক তাাঁহার 

য।াকিকান র্যর্সা হইবত চনরৃ্চে কচরর্ার  নয ভৎবসনা-সহকাবর র্চ।বতন, ‘যতামার 

এরূপ করা কখন  উচিত নবহক’ অমচন স্ত্রীচি চপেবন আচস া িাাঁোই া সাগ্রবহ র্চ।ত, 

‘হাাঁ, মহাষ ! আচম  যতা উাঁহাবক চিক ঐ কথাই র্চ। া থাচক; কারণ উচনই েত ভূত 

সাচ  া মবরন, আর িাকাকচে ো চকেু তা চমবসস উইচ। াম স ই ।ই া ো ক’  

  

এক ইচঞ্জনী র েুর্বকর গ্প   র্চ। াচেব।নক য।াকচি য।খাপো  াচনতক একচিন ভূতুবে 

কাবডলীর অচভন কাব। স্থূ।কা া চমবসস উইচ। াম ্স ্ পিবার আো। হইবত তাহার 

েীণকা া  ননীরূবপ আচর্ভূবতা হইব। যস িীৎকার কচর া র্চ। া উচি।, ‘মা, মা, তুচম 

যপ্রতরাব য চগ া চক যমািাই হই াে!’ স্বামী ী র্চ।ব।ন, ‘এই িৃষয যিচখ া আচম মমবাহত 

হই।াম; কারণ আমার মবন হই। যে, য।াকিার মাথা এবকর্াবর চর্গোই াবে!’ চকন্তু 

স্বামী ী হচির্ার পাত্র নবহনক চতচন যসই ইচঞ্জনী র েুর্কবক এক রুষবিষী  চিত্রকবরর 

গ্প  র্চ।ব।নক চিত্রকর এক কৃষবকর মৃত চপতার আব।খয অচাত কচরবত আচিষ্ট 

হই াচেব।ন, এর্ং আকৃচতর পচরি স্বরূবপ এইমাত্র শুচন াচেব।ন, ‘যতামা  যতা র্াপু—

কতর্ার র্চ।।াম, তাাঁর নাবকর উপর একচি আাঁচি। চে।!’ অর্বষবষ চিত্রকর এক সাধারণ 

কৃষবকর চিত্র অচাত কচর া, তাহার নাচসকাবিবষ এক রৃ্হৎ আাঁচি। র্সাই া চি া সংর্াি 

চিব।ন, ‘েচর্ প্রস্তুত’ এর্ং কৃষকপুত্রবক উহা যিচখ া োইর্ার  নয অনুবরাধ কচরব।নক 

যস আচস া চকেুেণ চিবত্রর সিুবখ িাাঁোই া থাচকর্ার পর যষাকচর্হ্ব। চিবে র্চ। া 

উচি।, ‘র্ার্া! র্ার্া! যতামার সবঙ্গ যষষ যিখা হর্ার পর তুচম কত র্িব। যগে!’ এই 

র্িনার পবর ইচঞ্জনী র েুর্ক আর স্বামী ীর সবঙ্গ র্াকযা।াপ কচরত নাক 
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োহা হউক, এই প্রকার সাধারণভাবর্ চিোকষবক নানা চর্ষ  থাকা সবত্ত্ব  স্বামী ীর মবনর 

চভতর এই সম  একিা সংগ্রাম প্রর্। হই া উচি াচে।ক  ীর্বন চনেবাতবনর কথা 

আচাতেবভাবর্ চতচন অবনকর্ার র্চ। াচেব।ন; এর্ং তাাঁহার চর্শ্রাম   ষাচন্তর যে একান্ত 

প্রব া ন হই াচে।—এ চর্ষব  চতচন দু-একচি কথা র্চ। াচেব।ন র্বি, অচত অ্প  

হইব।  তাহাই েবথষ্টক চতচন কব ক র্ণ্টা পবর চফচর া আচস া র্চ।ব।ন, ‘চন বনর্াবসর 

 নয আমার প্রর্। আকাঙ্ক্ষা  াচগ াবে, আচম একাকী র্নাঞ্চব। োই া ষাচন্ত।াভ 

কচরর্ক’  

  

তারপর ঊবধ্বব িৃচষ্টপাত কচর া, চতচন মাথার উপর তরুণ িবন্দ্রর িীচপ্ত যিচখবত পাই া 

র্চ।ব।ন, ‘মুস।মানগণ শুক্লপেী  ষচষক।াবক শ্রদ্ধার িবে যিচখ া থাবকনক আইস, 

আমরা  নর্ীন ষচষক।ার সচহত নর্ ীর্ন আর্ভব কচর!’—এই র্চ। া চতচন তাাঁহার 

মানস-কনযাবক প্রাণ খুচ। া আষীর্বাি কচরব।নক 

  

২৫ যমক চতচন যেচিন োত্রা কচরব।ন, যসচিন রু্ধর্ারক ষচনর্াবর চফচর া আচসব।নক পূবর্ব  

চতচন প্রচতচিন িষর্ণ্টা কচর া অরণযানীর চন বনতার মবধয র্াস কচরবতন র্বি চকন্তু 

রাচত্রকাব। চন  তাাঁরু্বত চফচর া আচসব। িাচরচিক হইবত এত য।াক সঙ্গ।াবভর  নয 

সাগ্রবহ তাাঁহাবক চর্চর া ধচরত যে, তাাঁহার ভার্ ভঙ্গ হই া োইত, এর্ং যসই নযই চতচন 

এইরূবপ প।া ন কচর াচেব।নক এখন তাাঁহার মুখমডলীব। য যাচতঃ ফুচি া উচি াবেক চতচন 

যিচখ াবেন যে, চতচন এখন  যসই পুরাতন, নগ্নপবি ভ্রমণেম এর্ং ষীতাতপ   

অ্প াহার-সচহেু সন্নযাসীই আবেন; প্রতীিয-র্াস তাাঁহার েচত কচরবত পাবর নাইক 

  

২  ুনক শুক্রর্ার প্রাতঃকাব। আমরা র্চস া কা  কমব কচরবতচে।াম, এমন সমব  এক 

‘তার’ আচস।ক তারচি একচিন যিরীবত আচস াচে।ক তাহাবত য।খা চে।—‘ক।য রাবত্র 

উতকামবডলী গুডউইবনর যিহতযাগ হই াবেক’ যস অঞ্চ। যে (typhoid) মহামারীর সূত্রপাত 

হইবতচে।, আমাবির র্েু তাহারই করা।গ্রাবস পচতত হই াবেন; চতচন  ীর্বনর যষষ 

মুহূতব পেবন্ত স্বামী ীর কথা কচহ াচেব।নক 
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৫  ুনক রচর্র্ার সেযার সম  স্বামী ী স্বী  আর্াবস চফচর া আচসব।নক আমাবির ফিক 

এর্ং উিান হই াই তাাঁহার রাস্তাক চতচন যসই রাস্তা ধচর া আচসব।ন এর্ং যসই প্রাঙ্গবণ 

আমরা মুহূবতববকর  নয র্চস া তাাঁহার সচহত কথা কচহ।ামক চতচন দুঃসংর্াবির চর্ষ  

 াচনবতন না, চকন্তু ইতঃপূবর্বই যেন এক গভীর চর্ষািিা া তাাঁহাবক  আিন্ন কচর াচে। 

এর্ং অনচতচর্।বম্বই চনস্তব্ধতা ভঙ্গ কচর া চতচন আমাচিগবক যসই মহাপুরুবষর৬ কথা 

স্মরণ করাই া চিব।ন, চেচন যগাখুরা সপব কতৃবক িষ্ট হই া এইমাত্র র্চ। াচেব।ন, 

‘যপ্রমমব র চনকি হইবত িূত আচস াবে,’ এর্ং োাঁহাবক স্বামী ী শ্রীরামকৃবের পবরই 

সর্বাবপো অচধক ভা।র্াচসবতনক চতচন র্চ।ব।ন, এইমাত্র আচম এক পত্র পাই।াম, 

তাহাবত য।খা আবে ‘প হারী র্ার্া চন  যিহ দ্বারা তাাঁহার েেসমূবহর পূণবাহুচত প্রিান 

কচর াবেক যহামাচগ্নবত চতচন স্বী  যিহ ভস্মীভূত কচর াবেনক’ তাাঁহার যশ্রাতৃরৃ্বন্দর মধয 

হইবত এক ন র্চ। া উচিব।ন, ‘স্বামী ী! এচি চক অতযন্ত খারাপ কা  হ  নাই?’  

  

স্বামী ী গভীর আবর্গ-কচেতকবণ্ঠ উের কচরব।ন, ‘তাহা আচম  াচন নাক চতচন এত র্ে 

মহাপুরুষ চেব।ন যে, আচম তাাঁহার কােবক।াপ চর্িার কচরর্ার অচধকারী নইক চতচন চক 

কচরবতচেব।ন, তাহা চতচনই  াচনবতনক’  

  

৬  ুনক পরচিন প্রাবত চতচন খুর্ সকা। সকা। আচসব।নক যিচখ।াম, চতচন এক 

গভীরভাবর্ ভাচর্তক পবর র্চ।ব।ন যে, চতচন রাচত্র িাচরিা হইবতই  াগচরত এর্ং এক ন 

তাাঁহার সচহত সাোৎ কচরবত চগ া গুডউইন-সাবহবর্র মৃতুযসংর্াি তাাঁহাবক চি াবেক 

আর্াতচি চতচন নীরবর্ সচহ া ।ইব।ন, কব ক চিন পবর চতচন যে-স্থাবন প্রথম ইহা 

পাই াচেব।ন, যস-স্থাবনই আর থাচকবত িাচহব।ন না; র্চ।ব।ন, তাাঁহার সর্বাবপো চর্শ্বস্ত 

চষবষযর আকৃচত রাতচিন তাাঁহার মবন পচেবতবে, এর্ং ইহা যে দুর্ব।তা, এ-কথা  োপন 

কচরব।নক ইহা যে যিাষার্হ, তাহা যিখাইর্ার  নয চতচন র্চ।ব।ন যে, কাহার  স্মৃচত 

দ্বারা এইরূবপ পীচেত হ  া  ো, আর ক্রমচর্কাবষর উচ্চতর যসাপাবন মৎসয চকম্বা 

কুক্কুরসু।ভ ।েণগুচ। অচর্ক। র্ া  রাখা  তাই, ইহাবত মনুষযবের য।ষমাত্র নাইক 

মানুষবক এই ভ্রম    কচরবত হইবর্ এর্ং  াচনবত হইবর্ যে, মৃতর্যচিগণ যেমন আবগ 
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চেব।ন, এখন  চিক যতমচন—এইখাবন আমাবির সবঙ্গ সবঙ্গ আবেনক তাাঁহাবির 

অনুপচস্থচত এর্ং চর্বিিিাই শুধু কা্প চনকক আর্ার পরেবণই যকান র্যচিচর্বষবষর 

(সগুণ ঈশ্ববরর) ইিানুসাবর এই  গৎ পচরিাচ।ত হইবতবে, এইরূপ চনরু্বচদ্ধতামূ।ক 

ক্প নার চর্রুবদ্ধ চতচন তীব্রভাবর্ প্রচতর্াি কচর া র্চ।ব।ন, ‘গুডউইনবক মাচর া যফ।ার 

 নয এরূপ ঈশ্বরবক েুবদ্ধ চনপাত করািা মানুবষর অচধকার এর্ং কতববর্যর মবধয নবহ 

চক?—গুডউইন র্াাঁচি া থাচকব। কত র্ে র্ে কা  কচরবত পাচরত! 

  

স্বামী ীর এই উচিচির সচহত, এক র্ৎসর পবর যে আর একচি উচি শুচন াচে।াম, 

তাহার উবল্লখ যর্াধ হ  অপ্রাসচঙ্গক হইবর্ নাক আমরা যে-সক। অ।ীক ক্প না সহাব  

সান্ত্বনা পাইর্ার যিষ্টা কচর, তাহা যিচখ া চিক এইরূপ তীব্র চর্স্মব র সচহত চতচন র্চ। া 

উচি াচেব।ন, ‘যিখ, প্রবতযক েুদ্র ষাসক এর্ং কমবিারীর  নয অর্সর   চর্শ্রাবমর সম  

চনচিবষ্ট আবেক আর চিরন্তন ষাসক ঈশ্বরই রু্চি শুধু চিরকা। চর্িারাসবন র্চস া থাচকবর্ন, 

তাাঁহার আর কখন  েুচি চমচ।বর্ না!’  

  

চকন্তু এই প্রথম কব ক র্ণ্টা স্বামী ী তাাঁহার চর্ব াগদুঃবখ অি। রচহব।ন এর্ং আমাবির 

সচহত র্চস া ধীরভাবর্ নানা কথা কচহবত ।াচগব।নক যসচিন প্রাতঃকাব। চতচন ক্রমাগত 

ভচি যে তপসযা  পচরণত হ , যসই কথা র্চ।বত ।াচগব।ন, চকরূবপ প্রগাঢ় ভগর্ৎ-

যপ্রবমর খরতর প্রর্াহ মানুষবক র্যচিবের সীমা োোই া র্হুিূর ভাসাই া ।ই া যগব।  

আর্ার তাহাবক এমন একস্থাবন োচে া চি া ো , যেখাবন যস র্যচিবের মধুর র্েন 

হইবত চনষৃ্কচত পাইর্ার  নয েিফি কবরক 

  

যসচিন সকাব।র তযাগসম্বেী  উপবিষসমূহ যশ্রাতৃর্বগবর মবধয এক বনর চনকি অচত 

কচিন র্চ। া যর্াধ হই।; পুনরা  চতচন আচসব। উি মচহ।া তাাঁহাবক র্চ।ব।ন, ‘আমার 

ধারণা—অনাসি হই া ভা।র্াসা  যকানরূপ দুঃবখাৎপচের স্ভবার্না নাই, এর্ং ইহা 

স্ব ংই সাধযস্বরূপক’  
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হিাৎ গ্ভবীরভার্ ধারণ কচর া স্বামী ী তাাঁহার চিবক চফচর া র্চ।বত ।াচগব।ন, ‘এই যে 

তযাগ-রচহত ভচির কথা র্চ।বতে, এিা চক? ইহা অতযন্ত হাচনকার!’ সতযই েচি অনাসি 

হইবত হ , তবর্ চকরূপ কবিার আত্মসংেবমর অভযাস আর্ষযক, চকরূবপ স্বাথবপর 

উব্ষযগুচ।র আর্রণ উবন্মািন করা িাই এর্ং অচত কুসুম-বকাম। হৃিব র  যে, যে-

যকান মুহূবতব সংসাবরর পাপ-কাচ।মা  ক।ুচষত হইর্ার আষাা র্তবমান, এই সম্ববে চতচন 

যসইখাবন এক র্ণ্টা র্া তবতাচধক কা। িাাঁোই া আব।ািনা কচরবত ।াচগব।নক চতচন যসই 

ভারতর্ষবী া সন্নযাচসনীর কথা উবল্লখ কচরব।ন, চেচন ‘মানুষ কখন  ধমবপবথ আপনাবক 

সেূণব চনরাপি োন কচরবত পাবর?’ এই প্রশ্ন চ োচসত হই া উেরস্বরূপ ‘এক খুচর 

োই’ যপ্ররণ কচর াচেব।নক চরপুগবণর চর্রুবদ্ধ সংগ্রাম সুিীর্ব   ভ ার, এর্ং যে-বকান 

মুহূবতবই চর্ব তার চর্চ ত হ  ার আষাা রচহ াবেক 

  

র্হু সপ্তাহ পবর কাশ্মীবর েখন চতচন পুনরা  (তযাগ, সংেম, িীনতার) কথা 

কচহবতচেব।ন, যসই সম  আমাবির মবধয এক ন সাহস কচর া তাাঁহাবক চ োসা 

কচর াচে।—চতচন এইরূবপ যে-ভাবর্র উবদ্রক কচর া চিবতবেন, উহা ই বরাপ যে দুঃখ-

উপাসনাবক যরাগীর ।েণ র্চ। া অতযন্ত রৃ্ণার িবে যিবখ, তাহাই চকনা? 

  

মুহূতবমাত্র চর্।ম্ব না কচর া স্বামী ী উের কচরব।ন, ‘আর সুবখর পূ ািাই রু্চি ভাচর 

উাঁিুিবরর চ চনষ?’ তারপর একিু থাচম া পুনরা  র্চ।ব।ন, ‘চকন্তু আস। কথা এই যে, 

আমরা দুঃবখর  পূ া কচর না, সুবখর  পূ া কচর না; এই উভব র মধয চি া োহা 

সুখদুঃবখর অতীত, তাহাই ।াভ করা আমাবির উব্ষযক’  

  

৯  ুনক এই রৃ্হস্পচতর্ার প্রভাবত শ্রীকৃে সম্ববে কথার্াতবা হই।ক  ন্মগত চহন্দু 

চষোিীোর  নয স্বামী ীর মবনর এক চর্বষষে এই চে। যে, চতচন হ বতা একচিন 

যকান একচি ভাবর্ ভাচর্ত হই া যসই ভাবর্র গুণর্যাখযা কচরব।ন, আর্ার পর চিনই 

হ বতা উহাবক কবিারভাবর্ চর্বেষণ কচর া এবকর্াবর চর্ধ্বস্ত কচর া োচে া চিবত 

পাচরবতনক এইরূপ চিন্তাপ্রণা।ীর প্রথম আভাস চতচন র্া।যকাব। তাাঁহার গুরুবিবর্র চনকি 

পাই াচেব।নক যকান এক ধমবভাবর্র ঐচতহাচসক প্রামাচণকতা-চর্ষব  সচন্দহান হ  া  
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শ্রীরামকৃে তাাঁহাবক র্চ। াচেব।ন, ‘চক! তাহা হইব। তুচম চক মবন কর না যে, োহারা 

এরূপ সর্ ভাবর্র ধারণা কচরবত পাচরত, তাহারাই যসই সর্ ভাবর্র মূচতবমান চর্গ্রহ 

চে।?’  

  

যেমন খ্রীবষ্টর অচস্তে-চর্ষব , যতমনই শ্রীকৃবের অচস্তে-সম্ববে  চতচন কখন  কখন  

তাাঁহার স্বভার্সু।ভ সাধারণ সবন্দবহর ভাবর্ কথার্াতবা র্চ।বতনঃ ধমবািােবগবণর মবধয 

যকর্। রু্দ্ধ   মহিিই যসৌভাগযক্রবম ‘ষত্রু-চমত্র’ দুই-ই পাই াচেব।ন, সুতরাং তাাঁহাবির 

 ীর্বনর ঐচতহাচসক অংবষ সবন্দবহর য।ষমাত্র নাইক আর শ্রীকৃে, চতচন যতা সকব।র 

যিব  যর্ষী অস্পষ্টক কচর্, রাখা।, ষচিষা।ী ষাসক, যোদ্ধা এর্ং ঋচষ—হ বতা এই সর্ 

ভার্গুচ। একত্র কচর া গীতাহবস্ত এক সুন্দর মূচতববত পচরণত করা হই াচে।ক 

  

আ  চকন্তু শ্রীকৃে সক। অর্তাবরর মবধয আিষবস্থানী  র্চ। া র্চণবত হইব।ন, পরর্তবী 

অপূর্ব চিবত্র ভগর্ান্ সারচথবর্বষ অশ্বগুচ।বক সংেত কচর া রণেবত্রর িতুচিববক 

িৃচষ্টচনবেপ কচরব।ন এর্ং চনবমবষ রূ্যহসংস্থান ।েয কচর া চষষযস্থানী  রা পুত্রবক 

গীতার গভীর আধযাচত্মক সতযগুচ। শুনাইবত আর্ভব কচরব।নক 

  

স্বামী ী একিা কথা র্ারংর্ার র্চ।বতন যে, ভারতর্ষবী  নর্ের্গণ ক্প নামূ।ক 

গীচতকাবর্যর পরাকাষ্ঠা যিখাই া চগ াবেনক  

  

চকন্তু এই ক  চির্স োর্ৎ স্বামী ী যকাথা  চগ া একাকী র্াস কচরর্ার  নয েিফি 

কচরবতচেব।নক যে-স্থাবন চতচন গুডউবনর মৃতুযসংর্াি পাই াবেন, যসই স্থান তাাঁহার চনকি 

অসহয হই া উচি াচে।, এর্ং পত্র আিান-প্রিাবন যসই েত ক্রমাগত নূতন হই া 

উচিবতচে।ক একচিন চতচন র্চ। াচেব।ন যে, শ্রীরামকৃে র্াচহর হইবত যকর্। ভচিম  

র্চ। া মবন হইব।  প্রকৃতপবে চভতবর চতচন পূণব োনম  চেব।ন; চকন্তু চতচন (স্বামী ী) 

চনব  র্াহযতঃ যকর্। োনম  র্চ। া মবন হইব।  চভতবর ভচিবত পূণব, এর্ং যসই নয 

মাবি মাবি তাাঁহাবত নারী-সু।ভ দুর্ব।তা   যকাম।তার ভার্ যিখা োইতক 
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একচিন চতচন যকান এক বনর য।খার কব কচি কু্রচিপূণব পঙ চি ।ই া যগব।ন এর্ং 

উহাবক একচি েুদ্র কচর্তারূবপ৭চফরাই া আচনব।নক যসচি স্বাচমহীনা গুডউইন- ননীবক 

তাাঁহার পুবত্রর স্মরবণ স্বামী ী-প্রিে চিেস্বরূপ যপ্রচরত হই।ক  

  

সংবষাধবনর পর আস। কচর্তাচির চকেুই রচহ। না র্চ। া এর্ং োাঁহার য।খা সংবষাচধত 

হই।, চতচন েুণ্ণ হইবর্ন এইরূপ আষাা কচর া, চতচন আগ্রহ-সহকাবর অবনকেণ ধচর া 

চর্স্তাচরতভাবর্ র্ণবনা কচরবত ।াচগব।ন, ‘যকর্। েন্দ   মাত্রা চম।াই া কথা গাাঁথা অবপো 

কচর্েপূণবভাবর্ অনুভর্ করা কত র্ে চ চনষ!’  

  

১০  ুনক আ।বমাো-র্াবসর যষষচিন অপরাবে আমরা শ্রীরামকৃবের যসই প্রাণর্াচতনী 

পীোর গ্প  শুচন।ামক ডািার মবহন্দ্র।া। সরকার আহূত হই াচেব।নক চতচন আচস া 

যরাগচিবক যরাচহণী নামক র্যাচধ (Cancer) র্চ। া চনবিবষ কবরন এর্ং চফচরর্ার পূবর্ব 

চষষযগণবক র্হুর্ার রু্িাই া যিন—ইহা সংক্রামক যরাগক অধব র্ণ্টা পবর ‘নবরন্দ্র’ (তখন 

তাাঁহার ঐ নাম চে।) আচস া যিচখব।ন, চষবষযরা একত্র হই া ঐ-চর্ষব  আব।ািনা 

কচরবতবেনক ডািার চক র্চ। া চগ াবেন চনচর্ষ্টচিবে শুচন া, তারপর যমব র চিবক 

তাকাই া চতচন শ্রীরামকৃবের পাব র যগাো  ভুিার্চষষ্ট পা বসর র্াচিচি যিচখবত 

পাইব।নক গ।বিবষর খািযর্াহী ন।ীচির সবাািনর্ষতঃ শ্রীরামকৃে উি পা স 

গ।াধঃকরণ কচরর্ার  নয অবনকর্ার র্যথববিষ্টা কচর াচেব।ন, সুতরাং উহা তাাঁহার মুখ 

হইবত র্ার র্ার র্াচহর হই া পচে াচে।, এর্ং ঐ দুঃসাধয যরাবগর র্ী াণুপূণব যে্মা   

পুাঁ  চনচাত ই তাহার সচহত চে।ক ‘নবরন্দ্র’ র্াচিচি উিাই া ।ই া সর্বসমবে উহা চনঃবষবষ 

পান কচর া যফচ।ব।নক কযান্সাবরর সংক্রামকতার কথা আর কখন  চষষযগবণর মবধয 

উত্থাচপত হ  নাইক 
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স্বামীজীর সচিত চিমালয়ে ০৪-০৬ 

৪ 

  

কািগুিাবমর পবথ 

  

১১  ুনক ষচনর্ার প্রাবত আমরা আ।বমাো তযাগ কচর।ামক কািগুিাম যপৌাঁচেবত আমাবির 

আোই চিন ।াচগ াচে।ক 

  

রাস্তার এক স্থাবন এক অদু্ভত রকবমর পুরাবনা পানিাক্কীর এর্ং ষূনয কামারষাব।র কাবে 

আচস া স্বামী ী ধীরামাতাবক র্চ।ব।ন, ‘য।াবক র্ব।, এই পার্বতয অঞ্চব। এক াতী  

গের্বসিৃষ অষরীরী  ীবর্র র্াসক আচম একচি সতয র্িনা  াচন, তাহাবত এক র্যচি 

এইখাবন প্রথবম ঐ সক। মূচতবর িষবন পান এর্ং তাহার র্হু পবর এই  নশ্রুচতর চর্ষ  

অর্গত হনক’  

  

এখন যগা।াবপর মরসুম উেীণব হই া চগ াবে, চকন্তু অপর এক প্রকার ফু। (কাচমনী ফু।) 

ফুচি া রচহ াবে, স্পষবমাবত্রই উহা িচর া পবেক ভারতী  কার্য গবতর সচহত ইহার 

স্মৃচত চর্বষষভাবর্  চেত র্চ। া স্বামী ী উহা আমাচিগবক যিখাই া চিব।নক 

  

১৩  ুনক রচর্র্ার অপরাবে আমরা সমত। ভূচমর সচন্নকবি একচি হ্রি    ।প্রপাবতর 

উপচরভাবগ একস্থাবন চর্শ্রাম কচর।ামক যসইখাবন স্বামী ী আমাবির  নয রুদ্র-স্তুচতচির 

অনুর্াি কচরব।নঃ 

  

‘অসবতা মা সিগম , তমবসা মা য যাচতগবম , মৃবতযামবাঽমৃতং গম ক 

আচর্রাচর্মব এচধ, রুদ্র েবে িচেণং মুখং যতন মাং পাচহ চনতযমক’  

  

আমাচিগবক অসতয হইবত সবতয ।ই া ো , আমাচিগবক তম হইবত য যাচতবত ।ই া 

ো , আমাচিগবক মৃতুয হইবত অমৃবত ।ই া ো , আমাচিবগর চনকি আচর্ভূবত হ , 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর সবিত বিমালবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আচর্ভূবত হ , আমাচিবগর চনকি আগমন করক যহ রুদ্র, যতামার যে করুণাপূণব িচেণমুখ, 

তদ্দ্বারা আমাচিগবক চনতয রো করক 

  

‘আচর্রাচর্মব এচধ’—এই অংবষর অনুর্াবি চতচন অবনকেণ ইতস্ততঃ কচরব।ন, ভাচর্বত 

।াচগব।ন, ইহার অনুর্াি এইরূপ চিবর্ন চকনাঃ ‘আমাবির অন্তস্তব। আচস া আমাবির 

সচহত চমচ।ত হ ক’ চকন্তু অর্বষবষ চতচন আমাবির চনকি তাাঁহার চিন্তার কারণ র্যি 

কচর া সবাাবির সচহত র্চ।ব।ন, ‘ইহার আস। মাবন এই, আমাবিরই চভতর চি া 

আমাবির চনকি আইসক’ ইহার আর  আেচরক অনুর্াি এইরূপ হইবর্, ‘যহ রুদ্র, তুচম 

যকর্। যতামার চনব র চনকবিই প্রকাচষত আে, তুচম আমাবির চনকবি  আত্মপ্রকাষ 

করক’ এেবণ তাাঁহার অনুর্ািচিবক সমাচধকা।ীন অনুভূচতরই এক চেপ্র   সাোৎ 

প্রচতরূপ মাত্র র্চ। া মবন কচরক উহা যেন সংস্কৃবতর মধয হইবত স ীর্ হৃি চিবক পথৃক্ 

কচর া ।ই া তাহাবকই পুনরা  ইংবর ী ভাষার আর্রবণ প্রকাষ কচরবতবেক 

  

র্াস্তচর্ক যস অপরােচি যেন অনুর্াবির শুভ।গ্ন র্চ। া মবন হই।, এর্ং চতচন চহন্দুবির 

শ্রাদ্ধানুষ্ঠাবনর অঙ্গীভূত অচত সুন্দর মন্ত্রগুচ।র অনযতম মন্ত্রচির৮ চকেু চকেু আমাবির 

চনকবি অনুর্াি কচর া চিব।নঃ 

  

আচম পরব্রহ্মবক ।াভ কচরবত ইিা কচরবতচে; র্া ুসক। আমার অনুকূ। হউক, নিীসক। 

অনুকূ। হউক,  ষচধসক। অনুকূ। হউক, রাচত্র   ঊষা আমাবির অনুকূ। হউক, পৃচথর্ীর 

ধূচ। আমাবির অনুকূ। হউক, যিযৌরূপী চপতা আমাবির অনুকূ। হউন, র্নস্পচত সক। 

আমাবির অনুকূ। হউক, সূেব আমাবির অনুকূ। হউন, যগাসক।  আমাবির অনুকূ। 

হউকক  াঁ মধু,  াঁ মধু,  াঁ মধুক 

  

পবর স্বামী ী যখতচের নতবকীর চনকি সুরিাবসর যে গানচি শুচন াচেব।ন, যসচি আমাবির 

চনকি পুনরা  গাচহব।নঃ 

  

প্রভু যমরা অর্গুণ চিত ন ধবরা, 

সমিরষী নহ নাম তুমহাবরা, ইতযাচি—ক ৯ 
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যসই চিন চক আর এক চিন, চতচন আমাবির চনকি কাষীর যসই রৃ্দ্ধ সন্নযাসীর কথা 

র্চ।ব।ন, চেচন তাাঁহাবক একপা। র্ানর কতৃবক উেযি যিচখ া, এর্ং চতচন পচাতাৎপি 

হই া চফচর া প।াইবত পাবরন, এই আষাা কচর া উয়চ্চঃস্ববর র্চ। াচেব।ন, ‘সর্বিা 

 াবনা ারগু।ার সিুখীন হই ক’  

  

র্ে আনবন্দই আমরা উি ক চিন পথ িচ। াচে।ামক প্রচতচিনই িচিবত যপৌাঁচে া দুঃখ 

যর্াধ হইতক এই সমব  যর।বোবগ ‘তরাই’ নামক যসই মযাব।চর া-গ্রস্ত ভূখডলী অচতক্রম 

কচরবত আমাবির একচি সারা চর্কা। ।াচগ াচে।, এর্ং স্বামী ী আমাবির স্মরণ 

করাই া চিব।ন যে, ইহাই রু্বদ্ধর  ন্মভূচমক 

  

৫ 

  

স্থান—যর্চর।ী হইবত র্ারামুল্লা 

কা।—১৪ হইবত ২০  ুন 

  

১৪  ুনক পরচিন আমরা পঞ্জার্ প্রবর্ষ কচর।াম; এই র্িনা  স্বামী ী অচতষ  উল্লচসত 

হইব।নক এই প্রবিবষর প্রচত তাাঁহার এত প্রীচত চে। যে, উহা চিক যেন তাাঁহার  ন্মভূচম 

র্চ। া যর্াধ হইতক স্বামী ী র্চ।ব।ন, ‘এখাবন যমব রা িরকা কাচিবত কাচিবত তাহার 

‘যসাঽহং যসাঽহং’ ধ্বচন শুচন া থাবকক’ র্চ।বত র্চ।বত সহসা চর্ষ ান্তর আব।ািনা  চতচন 

সুিূর অতীবত িচ। া যগব।ন এর্ং আমাবির সমবে ের্নগবণর চসেুনি- তীবর অচভোন, 

িন্দ্রগুবপ্তর আচর্ভবার্ এর্ং যর্ৌদ্ধসাম্রাব যর চর্স্তার, এই-সক। মহান্ ঐচতহাচসক িৃষযার্।ী 

এবক এবক উি ্র্ািন কচরবত ।াচগব।নক এই গ্রীব্ম চতচন যেমন কচর া হউক আিক পেবন্ত 

চগ া, যেখাবন চর্  ী যসবকন্দর প্রচতহত হই াচেব।ন, যসই স্থানচি স্বিবে িষবন কচরবত 

কতৃসা্প  হইব।নক চতচন আমাবির চনকি গাোর-ভাস্কবেবর র্ণবনা কচরব।ন (চনচাত ই 

যসগুচ। চতচন পূর্ব র্ৎসর ।াবহাবরর োদুর্বর যিচখ া থাচকবর্ন) এর্ং ‘ক।াচর্িযা-সম্ববে 

ভারতর্ষব চিরকা। ের্নগবণর চষষযে কচর াবে’—ই বরাপী গবণর এই অথবহীন অনযা  

িার্ী চনরাকরণ কচরবত কচরবত চতচন োরপরনাই উবেচ ত হই া উচিব।নক যগাধূচ।র 
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আব।াবক এই সক। পার্বতয ভূখবডলীর যকান একচি অচতক্রমকাব। স্বামী ী আমাচিগবক 

তাাঁহার যসই র্হুচিন পূবর্বর অপূর্ব িষববনর কথা র্চ।ব।নক চতচন তখন সবর্মাত্র সন্নযাস-

 ীর্বন পিাপবণ কচর াবেন এর্ং পবর তাাঁহার র্রার্র এই চর্শ্বাস চে। যে, সংস্কৃবত মন্ত্র 

আরৃ্চে কচরর্ার প্রািীন রীচত চতচন এই র্িনা হইবতই পুনঃপ্রাপ্ত হই াচেব।নক 

  

চতচন র্চ।ব।ন, ‘সেযা হই াবে; আেবগণ সবর্মাত্র চসেুনি-তীবর পিাপবণ কচর াবেন, 

ইহা যসই েুবগর সেযাক যিচখ।াম, চর্ষা। নবির তীবর র্চস া এক রৃ্দ্ধক অেকার-তরবঙ্গর 

পর অেকার তরঙ্গ আচস া তাাঁহার উপর পচেবতবে, আর চতচন ঋবেি হইবত আরৃ্চে 

কচরবতবেনক তারপর আচম সহ  অর্স্থা প্রাপ্ত হই।াম এর্ং আরৃ্চে কচর া োইবত 

।াচগ।ামক র্হু প্রািীনকাব। আমরা যে সুর র্যর্হার কচরতাম, ইহা যসই সুরক’  

  

এই আব।ািনা-প্রসবঙ্গ আর একচিন চতচন র্চ।বতচেব।ন, ‘ষারািােব যর্বির ধ্বচনচিবক 

চিক ধচরবত পাচর াচেব।ন, উহাই আমাবির  াতী  তানক র্চ।বত চক, আমার চিরন্তন 

ধারণা—’ র্চ।বত র্চ।বত হিাৎ তাাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আবর্গম  হই া আচস। এর্ং িৃচষ্ট 

যেন সুিূবর চনর্দ্ধ হই।—‘আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাাঁহার  নষষবর্ আমার মত 

যকান এক অব।ৌচকক িষবন-।াভ চনচাত ই র্চি াচে।, এর্ং চতচন ঐরূবপ যসই প্রািীন 

তানবক উদ্ধার কচর াচেব।নক ইহা সতয হউক র্া না হউক, যর্ি   উপচনষদ্ সমূবহর 

যসৌন্দেববক স্পচন্দত করাই তাাঁহার সমগ্র  ীর্বনর কা ক’  

  

রা ।চপচডলী হইবত মরী পেবন্ত আমরা িঙ্গা  যগ।াম এর্ং কাশ্মীর-োত্রার পূবর্ব তথা  

কব ক চিন অচতর্াচহত কচর।ামক এইখাবন স্বামী ী এই চসদ্ধাবন্ত উপনীত হন যে, েচি 

চতচন প্রািীনপিী পচরবর্বষ যকান ই বরাপী বক চষষযরূবপ র্া স্ত্রীচষোর যেবত্র গ্রহণ 

করাইবত যকান যিষ্টা কবরন, তাহা হইব। তাহা র্াে।া যিবষ করাই ভা।ক পঞ্জাবর্ 

চর্বিষী চিবগর প্রচত অচর্শ্বাস এত প্রর্। যে, যসখাবন এরূপ যকান কাবেবর সফ।তার 

স্ভবার্না নাইক মবধয মবধয এই সমসযাচি তাাঁহার চর্বষষ মবনাবোগ আকষবণ কচরত; এর্ং 

চতচন কখন  কখন  র্চ।বতন যে, র্াো।ীরা রা নীচত-চর্ষব  ইংবরব র চর্বরাধী, অথি 
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উভব র মবধয পরস্পর ভা।র্াসা   চর্শ্বাবসর একিা প্রর্ণতা রচহ াবে; ইহা 

আপাতচর্রুদ্ধ হইব।  সতযক 

  

অপরাবের অবনকিা সম  আমরা িবের  নয র্বরর মবধয কািাইবত র্াধয হই াচে।ামক 

ডু।াই-এ আমাবির চহন্দুধমব-চর্ষ ক োন।াবভর এক নূতন অধযা  খুচ। া যগ।ক কারণ, 

স্বামী ী গ্ভবীর   চর্ষিভাবর্ এই ধবমবর আধুচনক অবধাগচতর কথা আমাচিগবক র্চ।ব।ন, 

এর্ং উহাবত যে-সক। কুরীচত র্ামািার নাবম প্রিচ।ত রচহ াবে, যসগুচ।র প্রচত স্বী  

আপসহীন চর্বরাচধতার কথা  উবল্লখ কচরব।নক 

  

চেচন কাহাবক  চনরাষ করা সহয কচরবত পাচরবতন না, যসই শ্রীরামকৃে এই সর্ চক 

িৃচষ্টবত যিচখবতন, এ কথা চ োসা করা  চতচন র্চ।ব।ন, ‘িাকুর র্চ।বতন—হাাঁ, তা র্বি, 

চকন্তু প্রবতযক র্ােীরই একিা পা খানার দু ার  যতা আবে!’ অতঃপর স্বামী ী যিখাই া 

চিব।ন যে, সক। যিবষই যে-সক। সম্প্রিাব  কিািাবরর চভতর চি া ধমব।াবভর যিষ্টা 

করা হ , তাহারা এই যশ্রণীভুিক 

  

আমরা স্বামী ীর সচহত পা।া কচর া িঙ্গা  োইর্ার র্যর্স্থা কচর।াম, এর্ং এই পরর্তবী 

চিনচি যেন অতীত স্মৃচতর আব।ািনাবতই পূণব চে।ক 

  

চতচন ব্রহ্মচর্িযা সম্ববে—‘একবমর্াচদ্বতী ম’ সোর সাোৎকার সম্ববে র্চ।বত ।াচগব।ন, 

এর্ং যপ্রমই যে পাবপর একমাত্র ঔষধ, তাহা  র্চ।ব।নক তাাঁহার স্কুব।র এক ন সহপািী 

র্ে হই া ধনষা।ী হইব।ন, চকন্তু তাাঁহার স্বাস্থয ভাচে া যগ।ক যরাগচির চিক পচরি  

পা  া োইবতচে। না; উহার ফব। চিন চিন তাাঁহার  ীর্নীষচি েীণ হইবতচে।, এর্ং 

চিচকৎসকগবণর ননপুণয সেূণবরূবপ পরাভূত হই াচে।ক অর্বষবষ ‘স্বামী ী চিরকা। 

ধমবাভার্াপন্ন’—ইহা  ানা থাকা  এর্ং অনয সর্ উপা  চর্ফ। হইব। মানুষ ধবমবর আশ্র  

।  র্চ। া চতচন স্বামী ীবক একর্ার আচসবত অনুবরাধ কচর া য।াক পািাইব।নক 

আিােববির্ তথা  যপৌাঁচেব। একচি যকৌতুককর র্িনা র্চি।ক 
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‘চেচন ব্রহ্মবক আপনা হইবত অনযত্র  াবনন, ব্রহ্ম তাাঁহাবক প্রতযাখযান কবরন; চেচন 

েচত্র বক আপনা হইবত অনযত্র  াবনন, েচত্র  তাাঁহাবক প্রতযাখযান কবরন; এর্ং চেচন 

য।াকসক।বক আপনা হইবত অনযত্র ভাবর্ন, য।াকসক। তাাঁহাবক প্রতযাখযান কবরনক’—

এই শ্রুচতর্াকয তাাঁহার মবন পচে। এর্ং যরাগী  ইহার অথব হৃি ঙ্গম কচর া যরাগ হইবত 

মুি হইব।নক পবর স্বামী ী র্চ।ব।ন, ‘সুতরাং েচি  আচম অবনক সম  যতামাবির 

মবনর মত কথা র্চ। না, র্া রাচগ া কথা র্চ।, তথাচপ মবন রাচখ  যে, যপ্রম চভন্ন অনয 

চকেু প্রিার করা আবিৌ আমার অন্তবরর ভার্ নবহক আমরা যে পরস্পরবক ভা।র্াচস, 

এইিুকু হৃি ঙ্গম হইব।ই এই সর্ গডলীবগা। চমচি া োইবর্!’  

  

স্ভবর্তঃ যসই চিনই (অথর্া পূর্বচিন  হইবত পাবর) চতচন ‘মহাবির্’-প্রসবঙ্গ আমাবির 

চনকি র্চ।ব।ন, নষষবর্ তাাঁহার  ননী পুবত্রর দুষ্টাচম যিচখ া হতাষ হই া র্চ।বতন, ‘এত 

 প, এত উপর্াবসর ফব। চষর্ চকনা একচি পুণযাত্মার পচরর্বতব যতাবক—ভূতবক 

পািাইব।ন!’ অর্বষবষ চতচন যে সতয-সতযই চষবর্র একচি ভূত, এই ধারণা তাাঁহাবক 

পাই া র্চস।ক তাাঁহার মবন হই।, যেন যকান ষাচস্তর চনচমে চতচন চকেুচিবনর  নয 

চষর্ব।াক হইবত চনর্বাচসত হই াবেন, আর তাাঁহার  ীর্বনর একমাত্র যিষ্টা হইবর্—যসখাবন 

চফচর া ো  াক 

  

চতচন একচিন র্চ। াচেব।ন যে, তাাঁহার প্রথম আিার-মেবািা।ঙ্ঘন পাাঁি র্ৎসর র্ বস 

হই াচে।ক যসই সম  চতচন খাইবত খাইবত ডান হাত এাঁবিা-মাখা থাচকব। র্াাঁ হাবত  ব।র 

যগ।াস তুচ। া ।  া যকন অচধক পচরিন্নতার কা  হইবর্ না, এই মবমব তাাঁহার মাতার 

সচহত এক তুমু। তবকব প্ররৃ্ে হই াচেব।নক এই দুষ্টাচম অথর্া এই  াতী  অনয সর্ 

দুষ্টাচমর  নয  ননীর অবমার্ ঔষধ চে।—র্া।কবক  ব।র কব।র নীবি র্সাই া যি  া, 

এর্ং তাাঁহার মস্তবক ষীত।  ।ধারা পচেবত থাচকব। ‘চষর্! চষর্!’ উচ্চারণ করাক স্বামী ী 

র্চ।ব।ন, এই উপা চি কখন  চর্ফ। হইত নাক মাতার  প তাাঁহাবক তাাঁহার চনর্বাসবনর 

কথা মবন পোই া চিত, এর্ং চতচন মবন মবন ‘না, না, এর্ার আর ন !’ এই র্চ। া 

আর্ার ষান্ত এর্ং র্াধয হইবতনক 
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মহাবিবর্র প্রচত তাাঁহার অপচরসীম ভা।র্াসা চে।, এর্ং একিা চতচন ভারবতর ভার্ী 

স্ত্রী াচত সম্ববে র্চ। াচেব।ন, েচি তাহারা তাহাবির নূতন নূতন কতববর্যর মবধয মবন 

কচর া মবধয মবধয শুধু ‘চষর্! চষর্!’ র্ব।, তাহা হইব।ই তাহাবির পবে েবথষ্ট পূ া 

করা হইবর্ক তাাঁহার চনকি চহমা।ব র র্াতাস পেবন্ত যসই অনাচি অনন্ত ধযাবনর চর্ষ ীভূত 

মূচতব দ্বারা  তবপ্রাত, যে-ধযান সুখচিন্তার দ্বারা ভগ্ন হইর্ার নবহ; এর্ং চতচন র্চ।ব।ন—

এই গ্রী্ম ঋতুবতই চতচন প্রথম যসই প্রাকৃচতক কাচহনীর অথব রু্চিব।ন, োহাবত মহাবিবর্র 

মস্তবক এর্ং সমত। প্রবিবষ অর্তরবণর পূবর্ব, চষবর্র  িার মবধয সুরধুনীর ইতস্ততঃ 

সঞ্চারণ কচ্প ত হই াবেক চতচন র্চ।ব।ন যে, চতচন র্হুচিন ধচর া পর্বতমধযর্াচহনী নিী 

   ।প্রপাতসক। চক কথা র্ব।, ইহা  াচনর্ার  নয অনুসোন কচর াচেব।ন এর্ং 

অর্বষবষ  াচন াবেন, ইহা যসই অনাচি অনন্ত ‘হর হর র্ম র্ম’ ধ্বচন! চতচন একচিন 

চষবর্র প্রসবঙ্গ র্চ। াচেব।ন, ‘হযাাঁ, চতচনই মবহশ্বর, ষান্ত, সুন্দর এর্ং যমৌন! আর আচম 

তাাঁহার পরম ভিক’  

  

আর এক সম  তাাঁহার র্ির্য চর্ষ  চে।—চর্র্াহ চকরূবপ ঈশ্ববরর সচহত  ীর্াত্মার 

সম্ববেরই আিষবস্বরূপক চতচন উৎসাহভবর র্চ।ব।ন, ‘এই  নযই—েচি  মাতার যেহ 

কতকাংবষ এতিবপো মহের, তথাচপ পৃচথর্ীসুদ্ধ য।াক স্বামী-স্ত্রীর যপ্রমবকই আিষব 

র্চ। া থাবকক অপর যকান যপ্রবমই এরূপ মবনর মতন কচর া গচে া ।ইর্ার অপূর্ব ষচি 

নাইক যপ্রমাস্পিবক যেমনচি ক্প না করা ো , সতয সতযই যস চিক যতমনচিই হই া 

উবি, এই যপ্রবম যপ্রমাস্পিবক রূপান্তচরত কচর া যি ক’  

  

পবর কথাপ্রসবঙ্গ  াতী  আিবষবর কথা উচি।, এর্ং চর্বিষপ্রতযাগত পাি চকরূপ 

আনবন্দর সচহত আর্ার স্ববিবষর নরনারীবক স্বাগত  ানা , স্বামী ী তাহা উবল্লখ 

কচরব।নক সারা  ীর্ন ধচর া মানুষ অোতসাবর এই চষো ।াভ কচর া আবস যে, যস 

স্ববিষর্াসীর মুবখ এর্ং আকৃচতবত ভাবর্র মৃদুতম আব।ােনচি পেবন্ত রু্চিবত পাবরক 

  

পবথ োইবত োইবত আমাবির পুনরা  একি। পিিারী সন্নযাসীর সবঙ্গ যিখা হই।ক 

তাাঁহাবির কৃচ্ছ্রানুরাগ যিচখ া স্বামী ী কবিার তপসযাবক ‘র্র্বরতা’ র্চ। া তীব্র 
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সমাব।ািনা কচরবত ।াচগব।নক োচত্রগণ তাহাবির আিবষবর নাবম ধীবর ধীবর যক্রাবষর 

পর যক্রাষ পথ অচতর্াহন কচরবতবে, এই িৃবষয তাাঁহার মবন কষ্টকর স্মৃ চত-পরেরার 

উি  হই।, এর্ং মানর্- সাধারবণর পে হইবত চতচন ধবমবর উৎপীেবন অধীর হই া 

উচিব।নক পবর আর্ার ঐ ভার্ যেমন হিাৎ আচস াচে।, যতমনই হিাৎ িচ। া যগ। এর্ং 

তৎপচরর্বতব সমান িৃঢ়তার সবঙ্গ েুি হই।—এই ‘র্র্বরতা‘ না থাচকব। চর্।াস আচস া 

মানুবষর সমুি  মনুষযে অপহরণ কচরতক 

  

৬ 

কাশ্মীর উপতযকা 

  

স্থান—চর্তস্তা নিী (র্ারামুল্লা হইবত শ্রীনগর) 

কা।—২০ হইবত ২২  ুন 

  

‘ভাগযর্াবনর যর্ািা ভগর্াবন র্ ’—পরম উল্লাবস এই কথা র্চ।বত র্চ।বত স্বামী ী 

আমাবির ডাকর্াং।ার কামরা  চফচর া আচসব।ন, এর্ং োতাচি  ানুদ্বব র উপর রাচখ া 

উপবর্ষন কচরব।ন; যকান সঙ্গী না ।ই া আসা  তাাঁহাবকই সাধারণ যোিখাি কা গুচ। 

সোিন কচরবত হইবতচে।, যডাো ভাো করা প্রভৃচত প্রব া নী  কাব র  নয চতচন 

র্াচহর হই াচেব।নক চকন্তু র্াচহর হই াই হিাৎ এক ন য।াবকর সচহত তাাঁহার সাোৎ হ , 

চতচন স্বামী ীর নাম শ্রর্বণ কাব র সমস্ত ভার চনব র উপর ।ই া তাাঁহাবক চনচচাতন্ত মবন 

চফচর া োইবত র্চ। াচেব।নক সুতরাং চিনচি আমাবির আনবন্দ কাচি াচে।ক আমরা 

সামাভাবর নতরী কাশ্মীরী িা পান কচর।াম, এর্ং ঐ যিবষর যমারব্বা খাই।ামক পবর প্রা  

িাচরিার সম  আমরা চতনবডাঙ্গা-চর্চষষ্ট এক েুদ্র যনৌ-র্হর অচধকার কচর।াম এর্ং আর 

চর্।ম্ব না কচর া শ্রীনগরাচভমুবখ োত্রা কচর।ামক প্রথম সেযাচিবত আমরা স্বামী ীর 

 য়নক র্েুর র্াগাবনর পাবষ নঙ্গর কচর াচে।ামক 
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পরচিন আমরা তুষারমচডলীত পর্বতরাচ  দ্বারা পচরবর্চষ্টত এক মবনারম উপতযকা  উপচস্থত 

হই।ামক ইহাই ‘কাশ্মীর উপতযকা’ নাবম পচরচিত; চকন্তু হ বতা ‘শ্রীনগর উপতযকা’ 

র্চ।ব। ইহার চিক চিক পচরি  যি  া হ ক 

  

যসই প্রথম প্রভাবত যেবতর উপর চি া ।ম্বা এক যিাি ভ্রমবণর পর আমরা এক চর্স্তৃত 

যগািারণ-ভূচমর মধযস্থব। অর্চস্থত একচি প্রকাডলী যিনার গাবের চনকি উপচস্থত হই।ামক 

সতয-সতযই যিচখ।াম, যেন এই গাবের যকািবর প্রর্াবিাি চর্ষিা গরু স্থান পাইবত 

পাবর! চকরূবপ ইহাবক এক সাধু-চনর্াবসর উপবোগী কচর া ।  া োইবত পাবর, স্বামী ী 

এই স্থাপতযচর্ষ ক আব।ািনা  র্যাপৃত হইব।নক র্াস্তচর্কই এ স ীর্ রৃ্েচির যকািবর 

একচি েুদ্র কুিীর চনচমবত হইবত পাচরতক পবর চতচন ধযাবনর কথা র্চ।বত ।াচগব।ন; ফব। 

িাাঁোই। এই যে, ভচর্ষযবত যিনার গাে যিচখব।ই ঐ কথার স্মৃচত উহাবক পচর্ত্রতা  

মচডলীত কচর া চিবর্! 

  

তাাঁহার সচহত আমরা চনকিস্থ যগা।ার্ােীবত প্রবর্ষ কচর।ামক যসখাবন যিচখ।াম, 

তরুতব। র্চস া এক পরম সুশ্রী র্ষবী সী রমণীক তাাঁহার মাথা  কাশ্মীরীনারী-সু।ভ ।া। 

িুপী এর্ং যশ্বত অর্গুণ্ঠনক চতচন র্চস া পষম হইবত সূতা কাচিবতচেব।ন এর্ং তাাঁহার 

িাচর পাবষ তাাঁহার দুই পুত্রর্ধূ এর্ং তাহাবির যেব।চপব।রা তাাঁহাবক সাহােয কচরবতবেক 

স্বামী ী পূর্ব ষরৎ ঋতুবত আর একর্ার এই যগা।ার্ােীবত আচস াচেব।ন, এর্ং যসই 

অর্চধ এই রৃ্দ্ধাচির স্বধবমব আস্থা এর্ং যগৌরর্-বর্াবধর কথা অবনকর্ার র্চ। াচেব।নক 

যস-র্ার চতচন  । খাইবত িাচহ াচেব।ন, এর্ং রৃ্দ্ধা  তৎেণাৎ তাহাবক  । চি াচেব।নক 

চর্িা  ।ইর্ার পূবর্ব চতচন তাাঁহাবক ধীরভাবর্ চ োসা ।চর াচেব।ন, ‘মা, আপচন যকান্ 

ধমবার্।চম্বনী?’ সগবর্ব  ব র উল্লাবস উচ্চকবণ্ঠ রৃ্দ্ধা উের চি াচেব।ন, ‘ঈশ্বরবক ধনযর্াি! 

প্রভুর কৃপা  আচম মুস।মানী!’ এেবণ এই মুস।মান পচরর্াবরর সকব। চমচ। া 

স্বামী ীবক পুরাতন র্েুরূবপ অভযথবনা কচরব।ন এর্ং চতচন যে র্েুগণবক সবঙ্গ 

আচন াচেব।ন, তাাঁহাবির প্রচত  তাাঁহারা সর্বচর্ধ যসৌ নয-প্রকাবষ রত হইব।নক 
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শ্রীনগর যপৌাঁচেবত দুই-চতন চিন ।াচগ াচে।, এর্ং একচিন সেযাকাব। আহাবরর পূবর্ব 

যেবতর উপর যর্োইবত যর্োইবত আমাবির মবধয এক ন (চেচন কা।ীর্াি 

যিচখ াচেব।ন) আিােববিবর্র চনকি অচভবোগ কচরব।ন যে, কা।ীর্াবি ভচির অচতচরি 

উচ্ছ্বাস তাাঁহার চর্সিৃষ যর্াধ হই াচে।, এর্ং র্চ। া উচিব।ন, ‘প্রচতমার সিুবখ য।াবক 

ভূচমবত সাষ্টাঙ্গ হ  যকন?’ স্বামী ী একচি চতব।র যেবতর চিবক অঙু্গচ। চনবিবষ কচর া 

র্চ।বতচেব।ন, ‘চত। আেবগবণর সর্বাবপো প্রািীন নত।র্াহী র্ী ’, চকন্তু এই প্রবশ্ন চতচন 

হস্তচস্থত েুদ্র নী। ফু।চি যফচ। া চিব।ন, পবর চস্থরভাবর্ িাাঁোই া প্রষান্ত গ্ভবীর স্ববর 

র্চ।ব।ন, ‘এই পর্বতমা।ার সিুবখ সাষ্টাঙ্গ হ  া আর যসই প্রচতমার সিুবখ সাষ্টাঙ্গ হ  া 

চক একই কথা ন ?’  

  

আিােববির্ আমাচিবগর চনকি প্রচতশ্রুচত চি াচেব।ন, গ্রী্মার্সাবনর পূবর্বই চতচন 

আমাচিগবক যকান ষাচন্তপূণব স্থাবন ।ই া চগ া ধযান চষো চিবর্নক চস্থর হই। যে, আমরা 

প্রথবম যিষচি যিচখর্—তারপর চন বনর্াস কচরর্ক 

  

শ্রীনগবর প্রথম র নীবত আমরা কচতপ  র্াো।ী রা কমবিারীর গৃবহ যভা ন 

কচর াচে।াম, এর্ং নানা কথার প্রসবঙ্গ পাচাতাতয অভযাগতগবণর মবধয এক ন মত প্রকাষ 

কচরব।ন, ‘প্রবতযক  াচতর ইচতহাস কতকগুচ। আিবষবর রূপা ণ এর্ং চর্কাষ-স্বরূপ; 

উি  াচতর সক। য।াবকরই উচিত যসইগুচ।বক িৃঢ়ভাবর্ ধচর া থাকাক’ আমরা যিচখ া 

যকৌতুক অনুভর্ কচর।াম যে, উপচস্থত চহন্দুগণ ইহাবত আপচে উত্থাপন কচরব।নক 

তাাঁহাবির িবে ইহা যতা স্পষ্টই একচি র্েন, এর্ং মানর্মন কখনই চিরকা। ইহার অধীন 

হই া থাচকবত পাবর নাক উি মবতর র্েনাত্মক অংবষর প্রচত র্ীতশ্রদ্ধ হই া তাাঁহারা 

সমগ্র ভার্চির প্রচতই অচর্িার কচরব।ন র্চ। া মবন হই।ক অর্বষবষ স্বামী ী মধযস্থ হই া 

র্চ।ব।ন, ‘যতামরা যর্াধ হ  স্বীকার কচরবর্ যে, মানর্ প্রকৃচতর যেবত্র িূোন্ত যশ্রণীভাবগর 

একক ( unit) মনস্তাচত্ত্বক; যভৌবগাচ।ক চর্ভাগ অবপো ইহা অচধকতর স্থা ীক প্রণা।ী 

চহসাবর্ এই ভার্গত সািৃষযগ্রহণবক একবিষর্চতবতামূ।ক সািৃষযগ্রহণ অবপো চিরস্থা ী 

করা ো ক’ তারপর চতচন আমাবির সকব।রই পচরচিত দুই বনর কথা উবল্লখ কচরব।ন; 
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তন্মবধয এক নবক—চতচন  ীর্বন েত খ্রীষ্টান যিচখ াবেন, তাাঁহাবির মবধয আিষবস্থানী  

র্চ। া র্রার্র মবন কচরবতন অথি চতচন এক ন র্ঙ্গনারী; এর্ং আর এক বনর  ন্মভূচম 

পাচাতাবতয, চকন্তু স্বামী ী র্চ।বতন, ঐ র্যচি তাাঁহার যিব   ভা। চহন্দুক সর্ চিক্ ভাচর্ া 

যিচখব। এ অর্স্থা  ইহাই চক সর্বাবপো র্াঞ্ছনী  চে। না যে, উহাবির এবক অপবরর 

যিবষ  ন্মগ্রহণ কচর া চন  চন  আিবষবর েথাস্ভবর্ প্রসার চর্ধান কবর? 
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স্বামীজীর সচিত চিমালয়ে ০৭-০৯ 

৭ 

  

স্থান—শ্রীনগর 

কা।—২২  ুন হইবত ১৫  ু।াই 

  

প্রচতচিন প্রাতঃকাব। স্বামী ী পূবর্বর নযা  আমাবির চনকি আচস া িীর্বকা। কথার্াতবা 

কচহবতন—কখন  কাশ্মীর যে-সক। চর্চভন্ন ধমবেুবগর মধয চি া িচ। া আচস াবে 

তাহাবির সম্ববে, কখন  র্া যর্ৌদ্ধধবমবর নীচত, কখন  র্া চষবর্াপাসনার ইচতহাস, আর্ার 

হ বতা র্া কচণবষ্কর সমব  শ্রীনগবরর অর্স্থা—এই সক। চর্ষব র কবথাপকথন িচ।তক 

  

একচিন চতচন আমাবির মবধয এক বনর সচহত যর্ৌদ্ধধমব সম্ববে কথা কচহবত কচহবত 

হিাৎ র্চ।ব।ন, ‘আস। কথা এই যে, যর্ৌদ্ধধমব অবষাবকর সমব  এমন একচি কাবেবর 

 নযই উবিযাগী হই াচে।, োহার  নয  গৎ এ েুবগই [সবর্মাত্র আ কা।ই] উপেুি 

হই াবে!’—চতচন সর্বধমব-সমন্বব র কথা র্চ।বতচেব।নক চকরূবপ অবষাবকর ধমবচর্ষ ক 

একিত্রে র্ার র্ার ঈষাচহ   মুস।মান ধবমবর তরবঙ্গর পর তরঙ্গ দ্বারা িূণব হই াচে।, 

চকরূবপ আর্ার এতদুভব র প্রবতযবকই মানর্ াচতর ধমবরু্চদ্ধর উপর একবিচি া অচধকার 

িার্ী কচরত, অর্বষবষ চক উপাব  এই মহাসমন্ব  স্ব্প কা।মবধযই স্ভবর্পর হইবর্ 

র্চ। া অনুচমত হইবতবে—এই সক। চর্ষব র অর্তারণা কচর া চতচন এক অপূর্ব চিত্র 

আমাবির সমবে উপচস্থত কচরব।নক 

  

আর একর্ার মধয-এচষ ার চিচে  ী র্ীর য চঙ্গ  খাাঁ অথর্া যিচঙ্গ  খাাঁ সম্ববে কথা 

হই।ক চতচন উবেচ ত হই া র্চ।বত ।াচগব।ন, ‘য।াবক তাাঁহাবক এক ন নীি পরপীেক 

র্চ। া উবল্লখ কবর, যতামরা শুচন া থাক; চকন্তু তাহা সতয নবহ! এইরূপ মহামনা 

র্যচিগণ কখন  যকর্। ধনব।া।ুপ র্া নীি হন না! চতচন এক রকম একবের আিবষব 

অনুপ্রাচণত হই াচেব।ন এর্ং তাাঁহার (সমব র)  গৎবক চতচন এক কচরবত 
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িাচহবতচেব।নক যনবপাচ। ন  যসই োাঁবি গো য।াক চেব।ন এর্ং যসবকন্দার  এই যশ্রণীর 

আর এক নক মাত্র এই চতন  ন—অথর্া হ বতা একই  ীর্াত্মা চতনচি পৃথক্ চিচে ব  

আত্মপ্রকাষ কচর াচে।ক’ তারপর একই অর্তার-আত্মা ঐষী ষচি দ্বারা পূণব হই া 

 ীর্ব্রয়হ্মকয- সংস্থাপবনর চনচমে র্ারংর্ার ধমব গবত আচর্ভূবত হই া আচসবতবেন র্চ। া 

চতচন যে চর্শ্বাস কচরবতন, তাাঁহারই সম্ববে র্ণবনা কচরবত ।াচগব।নক 

  

এই সমব  ‘প্ররু্দ্ধ-ভারত’ মান্দ্রা  হইবত মা ার্তীবত নর্প্রচতচষ্ঠত আশ্রবম স্থানান্তচরত 

হ  া  আমরা সকব। প্রা ই ইহার কথা ভাচর্তামক 

  

স্বামী ী এই পচত্রকাখাচনবক চর্বষষ ভা।র্াচসবতনক তৎপ্রিে সুন্দর নামচি  তাহার 

পচরি ক তাাঁহার চনব র কব কখাচন মুখপত্র থাবক, এ নয চতচন সিাই উৎসুক চেব।নক 

র্তবমান ভারবত চষোচর্স্তার-কব্প  মাচসক পবত্রর চক মূ।য, তাহা চতচন সমযক্ রূবপ 

হৃি ঙ্গম কচর াচেব।ন, এর্ং অনুভর্ কচর াচেব।ন যে, র্িৃতা এর্ং য।াকচহতকর 

কাবেবর নযা  এই উপা  দ্বারা  তাাঁহার গুরুবিবর্র উপবিষার্।ী প্রিার করা আর্ষযকক 

সুতরাং চিবনর পর চিন চতচন যেমন চর্চভন্ন যকবন্দ্রর য।াকচহতকর কা গুচ।র ভচর্ষযৎ 

সম্ববে ক্প না কচরবতন, তাাঁহার কা গুচ।র ভচর্ষযৎ সম্ববে  চিক যসইরূপ কচরবতনক 

প্রচতচিন চতচন স্বামী স্বরূপানবন্দর নর্ সোিকবে আশু-প্রকাবষানু্মখ প্রথম সংখযাখাচনর 

চর্ষব  কথা পাচেবতনক একচিন নর্কাব। আমরা সকব। র্চস া আচে, এমন সমব  চতচন 

একখডলী কাগ  আমাবির চনকি আচন া র্চ।ব।নঃ একখাচন পত্র চ।চখর্ার যিষ্টা 

কচর াচে।াম, চকন্তু উহা কচর্তাকাবর এরূপ িাাঁোই।—To the Awakened India.১১ 

  

২৬  ুনক আিােববির্ আমাবির সক।বক োচে া একাকী যকান ষাচন্তপূণব স্থাবন োইর্ার 

 নয উৎসুক হই াচেব।নক চকন্তু আমরা ইহা না  াচন া তাাঁহার সচহত েীরভর্ানী নামক 

শুভ্র প্ররর্ণগুচ। যিচখবত োইর্ার  নয য ি কচরবত ।াচগ।ামক শুচন।াম, ইতঃপূবর্ব 

কখন  যকান খ্রীষ্টান র্া মুস।মান যসখাবন পিাপবণ কবর নাই, পবর আমরা ইহা িষবন 

কচর া যে কতিূর কৃতাথব হই াচে, তাহা র্ণবনাতীত; কারণ ভগর্ান্ যেন চস্থর কচর া 

রাচখ াচেব।ন যে, এই নামচিই আমাবির চনকি সর্বাবপো পচর্ত্র হই া উচিবর্ক 
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২৯  ুনক আর একচিন আমরা চনব রাই চর্না আেম্ববর দুই চতন সহর ফুি উচ্চ একচি 

েুদ্র পর্ববতর চষখরবিবষ খুর্ ভারী ভারী উপকরবণ গচিত ‘তখ ্ৎ-ই-সুব।মান’ নামক এক 

েুদ্র মচন্দর িষবন কচর।ামক যসখাবন ষাচন্ত   যসৌন্দেব চর্রা চ ত, চনবম্ন চর্খযাত ভাসমান 

উিযানগুচ। িতুষ্পাবশ্বব র্হু যক্রাষ র্যাচপ া রচহ াবে, যিখা যগ।ক মচন্দর এর্ং 

স্মৃচতবসৌধাচির চনমবাবণাপবোগী স্থান-চনর্বািবন চহন্দুগবণর প্রাকৃচতক যসৌন্দেবানুরাবগর 

পচরি  পা  া ো , এই চর্ষ চির অনুকূব। স্বামী ী যে তকব কচরবতন, ত্ ৎ-ই-সুব।মান 

তাহার একচি প্রকৃষ্ট উিাহরণস্থ।ক ।ডলীবন চতচন যেমন একর্ার র্চ। াচেব।ন যে, 

িাচরচিবকর িৃষয উপবভাগ কচরর্ার উব্বষযই ঋচষগণ চগচরষীবষব র্াস কচরবতন, যতমচন 

এখন একচির পর একচি কচর া ভূচর ভূচর িৃষ্টান্তসহকাবর যিখাই া চিব।ন যে, 

ভারতর্াচসগণ চিরকা। অচত সুন্দর এর্ং প্রধান প্রধান স্থানগুচ। পূ ামচন্দর চনমবাণপূর্বক 

পচর্ত্রতা-মচডলীত কচর া তুচ।বতনক যসই সমব র অবনক সুন্দর সুন্দর স্মৃচত মবন 

পচেবতবে, েথাঃ 

  

‘তু।সী  গবম আইব  সর্বস চমচ।ব  ধা ক 

ন  ায়ন যকচহ যভকবম নারা ণ চমচ। ো ॥’  

  

তু।সী  গবত আচস া সকব।র সচহত চমচ। া চমচষ া র্াস কবরক  াচন না যকান্ রূবপ 

নারা ণ যিখা যিন! 

  

‘এবকা যির্ঃ সর্বভূবতষু গূঢ়ঃ সর্বর্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মাক 

কমবাধযেঃ সর্বভূতাচধর্াসঃ সােী যিতা যকর্ব।া চনগুবণচাত॥’  

  

একমাত্র যির্তা সর্বভূবত ।ুকাই া আবেন; চতচন সর্বর্যাপী, সর্বভূবতর অন্তরাত্মা, 

কমবচন ামক, সর্বভূবতর আধার, সােী, নিতনযচর্ধা ক, চনঃসঙ্গ এর্ং গুণরচহতক 

  

‘ন তত্র সূবেবা ভাচত ন িন্দ্রতারকং’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর সবিত বিমালবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 39 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যসখাবন সূেব প্রকাষ পান না, িন্দ্র-তারকা  নবহক 

  

চকরূবপ এক ন রার্ণবক রামরূপ ধারণ কচর া সীতাবক প্রতারণা কচরর্ার পরামষব 

চি াচে।, যস গ্প   আমরা শুচন।ামক রার্ণ উের চি াচেব।নঃ আচম চক এ-কথা ভাচর্ 

নাই? চকন্তু যকান য।াবকর রূপ ধারণা কচরবত হইব। তাাঁহাবক ধযান কচরবত হইবর্; আর 

রাম স্ব ং ভগর্ান্ক সুতরাং েখন আচম তাাঁহার ধযান কচর, তখন ব্রহ্মপি  তুি হই া 

ো —তখন পরস্ত্রীর কথা চকরূবপ ভাচর্র্?— 

  

‘তুিং ব্রহ্মপিং পরর্ধূসঙ্গঃ কুতঃ?’  

  

পবর স্বামী ী মন্তর্যস্বরূবপ র্চ।ব।ন, ‘সুতরাং যিখ, অতযন্ত সাধারণ র্া অপরাধীর 

 ীর্বন  এই-সর্ উচ্চ ভাবর্র আভাস পা  া ো ক’ পরবিাষ-সমাব।ািনা সম্ববে র্রার্র 

এইরূপই হইতক চতচন চিরকা। মানর্ ীর্নবক ঈশ্ববরর প্রকাষ র্চ। া র্যাখযা কচরবতন, 

এর্ং কখন  যকান যর্ার দুষ্কাবেবর র্া দুষ্ট য।াবকর  র্নয   দুরৃ্বে ভার্িা ।ই া িানািাচন 

কচরবতন নাক 

  

ো চনষা সর্বভূতানাং তসযাং  াগচতব সংেমীক 

েসযাং  াগ্রচত ভূতাচন সা চনষা পষযবতা মুবনঃ॥১৩ োহা সর্বব।াবকর চনকি রাচত্র, সংেমী 

র্যচি তাহাবত  াগচরত থাবকন; োহাবত সক। য।াক  াগচরত থাবক, তাহা তত্ত্বিষবী 

মুচনর চনকি রাচত্র (চনদ্রা-স্বরূপ)ক 

  

একচিন িমাস আ যকচেবসর কথা এর্ং চকরূবপ চতচন চনব  গীতা   ‘ ঈষানুসরণ’ মাত্র 

সম্ব। কচর া সন্নযাসীর যর্বষ ভ্রমণ কচরবতন—তাহা র্চ।বত র্চ।বত র্চ।ব।ন যে, এই 

পাচাতাতয সন্নযাচস-প্রর্বরর নাবমর সচহত অবিিযভাবর্  চেত একচি কথা তাাঁহার মবন 

পচে।ঃ 

  

 বহ য।াকচষেকগণ, িুপ কর! যহ ভচর্ষযদ্বিৃগণ, যতামরা  থাবমা! প্রবভা, শুধু তুচমই 

আমার অন্তবরর অন্তবর কথা ক ক 
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আর্ার আরৃ্চে কচরবতনঃ 

  

তপঃ ক্ব র্ৎবস ক্ব ি তার্কং র্পুঃক 

পিং সবহত ভ্রমরসয যপ।র্ং 

চষরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতচত্রণঃ॥১৪ 

  

কবিার যিহসাধয তপসযাই র্া যকাথা , আ  যতামার এই সুবকাম। যিহই র্া যকাথা ? 

সুকুমার চষরীষপুষ্প ভ্রমবররই িরণপাত সচহবত পাবর, চকন্তু পেীর ভার কিাি সহয 

কচরবত পাবর নাক অতএর্ উমা, মা আমার, তুচম তপসযা  োই  নাক আর্ার গাচহবতনঃ 
  

এস মা, এস মা,   হৃি রমা পরাণপুত।ী যগা, 

হৃি -আসবন হ  মা আসীন, চনরচখ যতামাবর যগাক 

আচে  ন্মার্চধ যতার মুখ যিব , 

 ান যগা  ননী চক োতনা সব , 

  

একর্ার হৃি -কম। চর্কাষ কচরব  প্রকাবষা তাবহ আনন্দম ীক 

  

প্রা ই মবধয মবধয গীতা সম্ববে (বসই চর্স্ম কর কচর্তা, োহাবত দুর্ব।তা র্া কাপুরুষবের 

এতিুকু চিে মাত্র নাই!) িীর্ব কবথাপকথন হইতক একচিন চতচন র্চ।ব।ন যে, স্ত্রীব।াক 

এর্ং ষূবদ্রর োনিিবা  অচধকার নাই—এই অচভবোগ সেূণব অবেৌচিকক কারণ, সক। 

উপচনষবির সারভাগ গীতা  চনচহতক র্াস্তচর্কই গীতা র্যতীত উপচনষদ্ রু্িা একপ্রকার 

অস্ভবর্; এর্ং স্ত্রীব।াক   সক।  াচতই মহাভারত-পাবি অচধকারী চে।ক  

  

৪  ু।াইক অচত উল্লাবসর সচহত যগাপবন স্বামী ী এর্ং তাাঁহার এক চষষযা (চষষযাগবণর 

মবধয যকর্। চতচনই আবমচরকার্াসী নবহন) ৪  ু।াই তাচরবখ একচি উৎসর্ কচরর্ার 

আব া ন কচরব।নক ‘আমাবির আবমচরকার  াতী  পতাকা নাই, এর্ং থাচকব। উহা 

দ্বারা আমাবির িব।র অপর োচত্রগণবক তাাঁহাবির  াতী -উৎসর্ উপ।বে 
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প্রাতরাষকাব। অচভনন্দন করা োইবত পাচরত’, এই র্চ। া এক ন দুঃখ কচরবতবেন—

ইহা চতচন শুচনবত পানক ৩ তাচরবখ অপরাবে মহা র্যস্ততার সচহত চতচন এক কাশ্মীরী 

পচডলীত ি বীবক ।ই া আচসব।ন এর্ং রু্িাই া চিব।ন যে, েচি এই র্য চিবক পতাকাচি 

চকরূপ কচরবত হইবর্ র্চ। া যি  া হ , তাহা হইব। যস সানবন্দ যসইরূপ কচর া চিবর্ক 

ফব। তারকা   যডারা িাগগুচ। (Stars and Stripes) অতযন্ত আনােীর মত একখডলী র্বস্ত্র 

আবরাচপত হই। এর্ং উহা চিরষযাম। গাবের (evergreen) কব কচি ষাখার সচহত, 

যভা নাগাররূবপ র্যর্হৃত যনৌকাখাচনর চষবরাভাবগ যপবরক চি া আাঁচি া যি  া হই।ক 

এমন সমব  আবমচরকার্াচসগণ স্বাধীনতা-।াবভর চির্বস (Independence Day) 

প্রাতঃকা।ীন িা পান কচরর্ার  নয যনৌকাখাচনবত পিাপবণ কচরব।নক স্বামী ী এই েুদ্র 

উৎসর্চিবত উপচস্থত থাচকর্ার  নয আর এক  া গা  ো  া স্থচগত কচর াচেব।ন, এর্ং 

চতচন অনযানয অচভভাষবণর সচহত চনব  একচি কচর্তা১৬ উপহার চিব।নক যসচি এেবণ 

স্বাগত-স্বরূবপ সর্বসমবে পচিত হই।ঃ To the Fourth of July. 
  

৫  ু।াইক যসই চিন সেযাকাব। এক ন, পাচাতাতযসমাব  প্রিচ।ত যমব চ। ষাস্ত্র অনুো ী 

পচরহাসিব। কবর্ তাাঁহার চর্র্াহ হইবর্ যিচখর্ার  নয চন  থা।া  ক চি যিরী ফব।র 

চর্চি অর্চষষ্ট আবে, গচন া যিবখন! স্বামী ী ইহাবত দুঃচখত হনক চক  াচন যকন, স্বামী ী 

এই যখ।াচিবক সতয র্চ। া ধচর া ।ন এর্ং পরচিন প্রাতঃকাব। েখন চতচন আচসব।ন, 

তখন যিচখ।াম, যশ্রষ্ঠ তযাবগর প্রচত তাাঁহার প্রর্। অনুরাগ উথচ। া পচেবতবেক 

  

৬  ু।াইক অপরাধীর সচহত যেন এক চিন্তা-বেবত্র িাাঁোইর্ার যে সহৃি  র্াসনা তাাঁহাবত 

প্রা ই পচর।চেত হইত, যসই ইিা-প্রবণাচিত হই া চতচন র্চ। া উচিব।ন, ‘এই সর্ 

গাহবস্থয এর্ং চর্র্াচহত  ীর্বনর ো া আমার মবন পেবন্ত মাবি মাবি যিখা যি !’ চকন্তু 

এই প্রসবঙ্গ চতচন, োহারা গাহবস্থয  ীর্বনর   গান কবর, তাহাবির প্রচত িারুণ 

অর্োভবর তযাগািবষবর উপর য ার চির্ার সম  যেন র্হু উবচ্চ উচি া যগব।নক র্চ। া 

উচিব।ন, ‘ নক হ  া চক এত যসা া?—সেূণবরূবপ অনাসি হই া রা -চসংহাসবন 

র্সা? ধবনর র্া েবষর অথর্া স্ত্রী-পুবত্রর প্রচত যকান যখ া। না রাখা?—পাচাতাবতয আমাবক 
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র্হু য।াবক র্চ। াবে যে, তাহারা এই অর্স্থা  উপনীত হই াবেক চকন্তু আচম এইিুকুমাত্র 

র্চ।বত পাচর াচে।াম—‘এমন সর্ মহাপুরুষ যতা ভারতর্বষব  ন্মান না! ’  

  

তারপর চতচন অনয চিক্ চির কথা কচহবত ।াচগব।নক 

  

যশ্রাতাবির মবধয এক নবক চতচন র্চ।ব।নঃ এ-কথা মবন মবন র্চ।বত এর্ং যতামার 

সন্তানচিগবক চষখাইবত কখন  ভুচ।  না যে, 

  

যমরুসষবপব ােবি ্র্ৎ সূেবখবিযাতব াচরর্ক 

সচরৎসাগরব ােবি ্র্ৎ তথা চভেুগৃহস্থব াঃ॥ 

  

যমরু এর্ং সষববপ যে প্রবভি, সূেব এর্ং খবিযাবত যে প্রবভি, সমুদ্র এর্ং েুদ্র  ।াষব  

যে প্রবভি, সন্নযাসী এর্ং গৃহীবত  যসই প্রবভিক 

  

‘সর্বং র্স্তু ভ াচন্বতং ভুচর্ নৃণাং নর্রাগযবমর্াভ মক’  

  

পৃচথর্ীবত সক। র্স্তুই ভ েুি, মানবর্র পবে নর্রাগযই ভ রচহতক  

  

ভডলী সাধুরা  ধনয, এর্ং োহারা ব্রত উদ্ োপন কচরবত অেম হই াবে, তাহারা  ধনয; 

কারণ তাহারা  আিবষবর যশ্রষ্ঠতা চর্ষব  সােয চি াবে, এর্ং এইরূবপ কতকাংবষ 

অপবরর সফ।তার কারণক আমরা যেন কখন  আমাবির আিষব না ভুচ।—যকান মবতই 

না ভুচ।ক এই-সর্ মুহূবতব চতচন প্রচতপািয ভার্চির সচহত সর্ববতাভাবর্ এক হই া 

োইবতনক এই সর্ কথার্াতবা েখন হ , তখন আমরা ডা।হ্রি হইবত শ্রীনগবর চফচর াচেক 

ডা।হ্রি িষবনই আমাবির ৪  ু।াই-এর উৎসবর্র প্রকৃত আনন্দ-অনুষ্ঠানক 

  

পরর্তবী রচর্র্ার, ১০  ু।াই রাবত্র চর্চভন্ন সূবত্র আমরা সংর্াি পাই।াম যে, আিােববির্ 

যসানমাবগবর রাস্তা চি া অমরনাথ চগ াবেন, এর্ং অপর একচি পথ চি া চফচরবর্নক 

কপিবকমাত্র না ।ই া চতচন োত্রা কচর াচেব।ন, চকন্তু চহন্দুষাচসত যিষী  রাব য এই 

র্যাপার তাাঁহার র্েুর্বগবর যকান উবদ্ববগর কারণ হ  নাইক  
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১৫  ু।াইক শুক্রর্ার অপরাবে পাাঁিিার সম  আমরা নিীর অনুকূ। যরাবত চক ্ূর 

োইর্ার  নয সবর্মাত্র যনৌকা খুচ। াচে, এমন সম  ভৃতযগণ িূবর তাহাবির কব ক ন 

র্েুবক চিচনবত পাচর।, এর্ং আমাবির সংর্াি চি। যে, স্বামী ীর যনৌকা আমাবির 

অচভমুবখ আচসবতবেক 

  

এক র্ণ্টা পবরই চতচন আমাবির সচহত চমচ।ত হইব।ন এর্ং র্চ।ব।ন, চফচর া আচস া 

চতচন আনন্দ অনুভর্ কচরব।নক এর্ারকার গ্রী্ম ঋতুবত অস্বাভাচর্ক গরম পচে াচে।, 

এর্ং কব কচি তুষারর্ত্মব (glacier) ধচস া ো  া  যসানমাগব হই া অমরনাথ োইর্ার 

রাস্তাচি দুগবম হই া চগ াবেক এই র্িনা  চতচন চফচর া আবসনক  

  

চকন্তু আমাবির কাশ্মীরর্াবসর কব ক মাবস আমরা স্বামী ীর যে চতনচি মহান্ িষবন   

ইহার ফব। চর্পু। আনবন্দাপ।চব্ধর পচরি  পাই াচে।াম, তাহার প্রথমচির সূত্রপাত এই 

সম  হইবতইক যেন আমরা স্বিবে তাাঁহার গুরুবিবর্র যসই উচির সতযতা অনুভর্ কচরবত 

পাচরবতচে।ামঃ 

  

খাচনকিা অোন রচহ াবে র্বিক যসিুকু আমার ব্রহ্মম ী মা-ই উহার মবধয রাচখ া 

চি াবেন, তাাঁহার কা  হইবর্ র্চ। াক চকন্তু উহা চফন-চফবন কাগব র পিবার মত, 

চনচমবষর মবধয চোঁচে া যফ।া ো ক 

  

৮ 

  

স্থান—কাশ্মীর (পাবেিাবনর মচন্দর) 

কা।—১৬ হইবত ১৯  ু।াই 

  

১৬  ু।াইক পর চির্স  য়নকা চষষযার স্বামী ীর সচহত একখাচন যোি যনৌকা কচর া 

নিীর্বে গমবনর সুবোগ র্চি াচে।ক যনৌকা যরাবতর অনুকূব। িচ।বতবে, আর চতচন  
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রামপ্রসাবির গানগুচ। একচির পর একচি গাচহ া িচ। াবেন, এর্ং মবধয মবধয একিু 

আধিু অনুর্াি কচর া চিবতবেনঃ 

  

‘ভূতব। আচন া মাবগা করচ। আমা  য।াহা-বপিা, 

(আচম) তরু্ কা।ী র্ব। ডাচক, মা, সার্াস আমার রু্বকর পািাক’  

  

অথর্া, 

  

‘মন যকন যর ভাচর্স এত, 

যেন মাতৃহীন র্া।বকর মত’         ইতযাচিক 
  

তারপর চষশু কুচপত হইব। যেমন গর্ব   অচভমানভবর র্চ। া থাবক, যসই ভাবর্র একচি 

গান গাচহব।নক তাহার যষষভাগচি এই— 

  

‘আচম এমন মাব র যেব। নই যে, 

চর্মাতাবক মা র্চ।র্ক’  

  

১৭  ু।াইক খুর্ স্ভবর্তঃ ইহারই পরচির্স চতচন ধীরামাতার যনৌকা  আচস া ভচি-

প্রসঙ্গ কচরবত থাবকনক প্রথবমই একাধাবর হরবগৌরীচম।নস্বরূপ যসই অদু্ভত চহন্দুভার্চি 

কচথত হই।ক তাহার কথাগুচ। এখাবন যি  া সহ , চকন্তু যসই কণ্ঠস্ববরর অভাবর্ 

কথাগুচ। চকরূপ প্রাণহীন মবন হইবতবেক তাহা োো তখনকার িতুষ্পাবশ্ববর িৃষয চক 

অপরূপ চে।!—েচর্খাচনর মত শ্রীনগর, ।ম্বাচডব-বিষসু।ভ সমুন্নতচষর পপ।ার গােগুচ।, 

এর্ং িূবর চির-তুষাররাচষ! যসই নিীগভব উপতযকা  মহান্ পর্বতরাচ র পািমূ। হইবত 

চকচঞ্চৎ িূবর চতচন আরৃ্চে কচরব।নঃ 

  

কস্তূচরকািন্দনব।পনায় , শ্মষানভস্মাঙ্গচর্ব।পনা ক সৎকুডলী।ায়  ফচণকুডলী।া , নমঃ 

চষর্ায়  ি নমঃ চষর্া ॥  

মন্দারমা।াপচরবষাচভতায় , কপা।মা।াপচরবষাচভতা ক 
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চির্যাম্বরায়  ি চিগম্বরা , নমঃ চষর্ায়  ি নমঃ চষর্া ॥  

* * * 

সিা চষর্ানাং পচরভূষণায়  সিাঽচষর্ানাং পচরভূষণা ক  

চষর্াচন্বতায়  ি চষর্াচন্বতা , নমঃ চষর্ায়  ি নমঃ চষর্া ॥  

  

এর্ং পরেবণই যসই ভাবর্রই আর একরূপ—অপর ভাবর্ মগ্ন হই া চতচন আরৃ্চে 

কচরব।নঃ 

  

চকবষারীর যপ্রম চনচর্ আ , যপ্রবমর য া ার র্ব  ো ;  

র্ইবে যর যপ্রম ষতধাবর, যে েত িা  তত পা ক 

যপ্রবমর চকবষারী—যপ্রম চর্।াবিন সাধ কচর, 

রাধার যপ্রবম র্ল্ যর হচর॥  

যপ্রবম প্রাণ মে কবর, যপ্রমতরবঙ্গ প্রাণ মাতা , 

রাধার যপ্রবম হচর র্ব। আ , আ , আ ক 

  

চতচন এত তন্ম  হই া চগ াচেব।ন যে, তাাঁহার প্রাতরাষ প্রস্তুত হই া অবনকেণ পেবন্ত 

পচে া রচহ।, এর্ং অর্বষবষ ‘েখন এই-সর্ ভচির প্রসঙ্গ িচ।বতবে, তখন আর 

খার্াবরর চক িরকার?’—এই র্চ। া চতচন অচনিাপূর্বক উচি া যগব।ন এর্ং অচত সেরই 

চফচর া আচস া যসই চর্ষব র পুনরাব।ািনা  প্ররৃ্ে হইব।নক  

  

চকন্তু—হ  এই সমব ই, না হ  অপর যকান সমব  চতচন র্চ। াচেব।ন যে, োহার চনকি 

হইবত চতচন র্ে র্ে কাবেবর প্রতযাষা রাবখন, তাহার চনকি চতচন রাধাকৃবের প্রসঙ্গ 

উত্থাপন কবরন নাক কবিার এর্ং আগ্রহর্ান্ কমবীর  নক চষর্, এর্ং কমবীর পবে তাাঁহারই 

পবি উৎসগবীকৃত হ  া উচিতক 

  

পরচিন চতচন আমাচিগবক শ্রীরামকৃবের একচি িমৎকার উপবিষ শুনাইব।ন, তাহাবত 

অপবরর সমাব।ািকবক যমৌমাচে র্া মাচের সচহত তু।না করা হই াবেক োহারা মধু 

অবন্বষণ কবর, তাহারাই যমৌমাচে; আর োহারা র্াচে া র্াচে া র্াব  র্বস, তাহারাই মাচেক 
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পবর আমরা ইস।ামার্াি অচভমুবখ োত্রা কচর।ামক র্িনািবক্র ইহাই র্াস্তচর্ক অমরনাথ-

োত্রা হই া িাাঁোই।ক 

  

১৯  ু।াইক প্রথম অপরােচিবত চর্তস্তা নিীতীবর এক  ঙ্গব।র মবধয আমরা চির-

অবন্বচষত পাবেিান মচন্দর আচর্ষ্কার কচর।ামক (পাবেিান চক পাবেস্থান—পাডলীর্গবণর 

স্থান?) … 

  

স্বামী ীর িবে স্থানচি ইচতহাবসর অচত মধুর স্মৃচতচর্ চেতক ইহা যর্ৌদ্ধধবমবর প্রতযে 

চনিষবনস্বরূপ এর্ং ইতঃপূবর্ব চতচন কাশ্মীবরর ইচতহাসবক যে িাচরচি ধমবেুবগ চর্ভি 

কচর াচেব।ন, ইহা যসগুচ।রই অনযতমক 

  

(১) রৃ্ে   সপবপূ ার েুগ—এই সম  হইবতই নাগ-ষব্দান্ত কুডলীনামগুচ।র প্রি।ন, েথা 

যর্রনাগ ইতযাচি (২) যর্ৌদ্ধধবমবর েুগ (৩) যসৌবরাপাসনার আকাবর প্রিচ।ত চহন্দুধবমবর 

েুগ এর্ং (৪) মুস।মান-ধবমবর েুগক চতচন র্চ।ব।ন, ভাস্কেবই যর্ৌদ্ধধবমবর চর্বষষ চষ্প , 

এর্ং সূেবচিচেত িক্র অথর্া পি ইহার খুর্ মামুচ। কারুকােবস্থানী ক সপবসম্বচ।ত 

মূচতবগুচ।বত যর্ৌদ্ধধবমবর পূবর্বকার েুবগর আভাসক চকন্তু যসৌবরাপাসনার কাব। ভাস্কবেবর 

েবথষ্ট অর্নচত হই াচে।, এই চনচমে সূেবমূচতবচি ননপুণয-র্চ বতক 

  

তখন সূেবাবস্তর সম —চক অপরূপ সূেবাস্ত! পচচাতম চিবকর পর্বতগুচ। গাঢ় ।া। রবে 

িক্ িক্ কচরবতবেক আর  উেবর র্রফ   যমবর্ যসগুচ। নী। যিখাইবতচে।ক আকাষ 

হচরৎ এর্ং পীত, তাহার সচহত ঈষৎ ।া।—উজ্জ্ব। অচগ্নচষখার রবের এর্ং ডযাবফাচড। 

ফুব।র মত হচরদ্রার্ণব; তাহার চপেবনই নী। এর্ং  পব।র মত সািা পিভূচমক আমরা 

িাাঁোই া যিচখবত ।াচগ।াম; তারপবরই ‘সুব।মাবনর চসংহাসন’ (োহা ইবতামবধযই 

আমাবির চপ্র  হই া উচি াচে।, যসই েুদ্র তখ ্ৎ) ন বর পচের্ামাত্র আিােববির্ র্চ। া 

উচিব।ন, ‘মচন্দর স্থাপবন চহন্দু চক প্রচতভারই চর্কাষ যিখা ! যেখাবন িমৎকার িৃষয, 

চহন্দু যসই স্থানচি র্াচে া । ! যিখ, এই ত্ ৎ হইবত সমগ্র কাশ্মীরচি যিচখবত পা  া 

ো ক নী।  ।রাচষর মধয হইবত য।াচহতাভ হচরপর্বত উচি াবে, যেন মুকুি পচর া একচি 
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চসংহ অধবষাচ তভাবর্ অর্স্থান কচরবতবে আর মাতবডলী-মচন্দবরর পািমূব। একচি উপতযকা 

রচহ াবে!’  

  

আমাবির যনৌকাগুচ।বক র্নপ্রান্ত হইবত অনচতিূবর নঙ্গর করা হই াচে।, এর্ং আমরা 

যিচখবত পাই।াম—আমাচিবগর সিয-আচর্ষৃ্কত চনস্তব্ধ যির্া।  এর্ং রু্দ্ধমূচতবচি স্বামী ীর 

মবন গভীর ভাবর্র উবদ্রক কচর াবেক যসই চিন সেযার সম  আমরা ধীরামাতার র্ রা  

একত্র হই।াম, এর্ং তত্রতয কবথাপকথবনর চক িংষ এখাবন চ।চপর্দ্ধ হই।ক  

  

ঈষাচহ ধবমবর চক্র াকাডলী যর্ৌদ্ধধবমবর চক্র াকাডলী হইবতই উদূ্ভত, আিােববির্ এই মবমব 

র্চ।বতচেব।ন, চকন্তু আমাবির এক ন এই মতচি আবিৌ মাচনবত িাবহন নাক 

  

উি নারী॥ যর্ৌদ্ধ কমবকাডলীই র্া যকাথা হইবত আচস।? 

  

স্বামী ী॥ নর্চিক কমবকাডলী হইবতক 

  

প্রশ্নকত্রবী॥ অথর্া ইহা িচেণ ই বরাবপ  প্রিচ।ত চে। র্চ। া এইরূপ চসদ্ধান্ত করাই ভা। 

ন  চক যে, যর্ৌদ্ধ ঈষাচহ এর্ং নর্চিক চক্র াকাডলী সর্ই এক সাধারণ ভূচম হবত উদূ্ভত? 

  

স্বামী ী॥ না, তাহা হইবতই পাবর না! তুচম ভুচ। া োইবতে যে, যর্ৌদ্ধধমব সেূণবভাবর্ 

চহন্দুধবমবরই অন্তভুবি চে।! এমন চক,  াচত-চর্ভাবগর চর্রুবদ্ধ পেবন্ত যর্ৌদ্ধধমব চকেু র্ব। 

নাই! অর্ষয  াচতচর্ভাগ তখন  যকান চনচিবষ্ট রূপ ।াভ কবর নাই, এর্ং রু্দ্ধবির্ 

আিষবচিবক পুনঃস্থাপন কচরবত প্র াসী হই াচেব।ন মাত্রক মনু র্চ।বতবেন, চেচন এই 

 ীর্বনই ভগর্ৎ-সাোৎকার কবরন, চতচনই ব্রাহ্মণক রু্দ্ধবির্ সাধযমত এইচি কাবেব 

পচরণত কচরবত িাচহ াচেব।ন মাত্রক 

  

প্রশ্ন॥ চকন্তু ঈষাচহ এর্ং নর্চিক চক্র াকাবডলীর মবধয চক সম্বে? তাহারা এক—ইহা কখন  

স্ভবর্ হইবত পাবর? এমন চক, আমাবির পূ াপদ্ধচতর োহা যমরুিডলীস্বরূপ, আপনাবির 

ধবমব তাহার নামগে  নাই! 
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স্বামী ী॥ চনচাত ই আবে! নর্চিক চক্র াকাবডলী  মযাস (Mass) আবে, তাহাই যির্তার 

উব্বষ যভাগ চনবর্িন করা, আর যতামাবির Blessed Sacramentআমাবির ‘প্রসাি’ 

স্থানী ক শুধু গ্রী্মপ্রধান যিবষর প্রথানুো ী উহা হাাঁিু না গাচে া, র্চস া র্চস া চনবর্িন 

করা হ ক চতব্ববতর য।াক হাাঁিু গাচে া থাবকক এতচদ্ভন্ন নর্চিক চক্র াকাবডলী  ধূপিীপ িান 

এর্ং গীতর্াবিযর প্রথা আবেক 

  

প্রশ্ন॥ চকন্তু ঈষাচহ-ধবমবর মত ইহাবত যকান প্রাথবনা আবে চক?  

  

যকহ এইভাবর্ আপচে তুচ।ব। স্বামী ী র্রার্র তদুেবর যকান চনভবীক আপাত- চর্রুদ্ধ—

চকন্তু অভ্রান্ত মত প্রব াগ কচরবতন, এর্ং তাহার মবধয যকান অচভনর্ এর্ং অচিচন্ততপূর্ব 

সামানযীকরণ চনচহত থাচকতক 

  

স্বামী ী॥ না; আর ঈষাচহ-ধবমব  যকানকাব। চে। নাক এ যতা োাঁকা যপ্রাবিষ্টাণ্ট ধমব, এর্ং 

যপ্রাবিষ্টাণ্ট ধমব মুস।মাবনর চনকি হইবত—স্ভবর্তঃ মূর  াচতর প্রভাবর্র মধয চি া ইহা 

গ্রহণ কচর াচে।ক 

  

যপৌবরাচহবতযর ভার্ এবকর্াবর ভূচমসাৎ কচর া যি  া, যসিা একমাত্র মুস।মান ধমবই 

কচর াবেক চেচন অগ্রণী হই া প্রাথবনা পাি কবরন, চতচন যশ্রাতৃর্বগবর চিবক চপেন চফচর া 

িাাঁোন এর্ং শুধু যকারান-পািই যর্িী হইবত িচ।বত পাবরক যপ্রাবিষ্টাণ্ট ধমব এই ভার্চিই 

আচনবত যিষ্টা কচর াবেক 

  

এমন চক, ‘ tonsure’ পেবন্ত ভারতর্বষব প্রিচ।ত চে।, উহাই আমাবির মুডলীনক  াচিচন ান 

দুই ন সন্নযাসীর চনকি হইবত মুসার েুবগ প্রিচ।ত চর্চধ-চনবষধ গ্রহণ কচরবতবেন, 

এইরূপ একখাচন চিত্র আচম যিচখ াচেক তাহাবত সাধুদ্বব র মস্তক সেূণব মুচডলীতক 

যর্ৌদ্ধেুবগর প্রাক্ কা।ীন চহন্দুধবমব সন্নযাসী   সন্নযাচসনী দুই-ই র্তবমান চে।ক ই বরাপ 

চন  ধমবসম্প্রিা গুচ। ‘চথবর্ইড’১৭ হইবত পাই াবেক 

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর সবিত বিমালবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 49 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রশ্ন॥ এই চহসাবর্ তাহা হইব। আপচন কযাথচ।ক ধবমবর চক্র াকাডলীবক আেব চক্র াকাডলী 

র্চ। া স্বীকার কবরন? 

  

স্বামী ী॥ হাাঁক প্রা  সমগ্র ঈষাচহ-ধমবই আেবধমব র্চ। া আমার চর্শ্বাসক আমার মবন হ , 

খ্রীষ্ট র্চ। া কখন  যকহ চে। নাক ক্রীি দ্বীবপর অিূবর যসই স্বপ্ন১৮ যিখা অর্চধ আমার 

র্রার্র এই সবন্দহ! আব।ক াচন্দ্র া  ভারতী  এর্ং চমসরী  ভাবর্র সংচমশ্রণ হ ; এর্ং 

উহাই  াহুিী   োর্চনক (গ্রীক) ধবমবর দ্বারা অনুরচঞ্জত হই া  গবত ঈষাচহ-ধমব নাবম 

প্রিাচরত হই াবেক 

  

 ানই যতা যে, ‘কােবক।াপ’ এর্ং ‘পত্রার্।ী’  ( Acts and Epistles) ‘ ীর্নীিতুষ্ট ’  

( Four Gospels) হইবত প্রািীনতর, এর্ং যসণ্ট  ন্ একিা ক্প নাক মাত্র এক ন য।াক 

সম্ববে আমরা চনঃসবন্দহ—চতচন যসণ্ট প।ক চতচন  আর্ার স্বিবে র্িনাগুচ। যিবখন নাইক 

না! ধমবািােবগবণর মবধয যকর্। মাত্র রু্দ্ধ এর্ং মহিিই স্পষ্ট ঐচতহাচসক সোরূবপ 

িডলীা মান; কারণ যসৌভাগযক্রবম তাাঁহারা  ীর্্ষাবতই ষত্রু-চমত্র—দুই-ই ।াভ 

কচর াচেব।নক শ্রীকৃে সম্ববে আমার সবন্দহ আবে; যোগী, যগাপ এর্ং পরাক্রান্ত 

নরপচত—এই-সর্ একত্র হই া গীতাহবস্ত একখাচন ন নাচভরাম মূচতবর সৃচষ্ট কচর াবেক 

  

যরনার (Rener) ঈষা ীর্নী যতা শুধু যফনাক ইহা স্ট্রবসর (Strauss) কাবে যর্াঁচষবত পাবর 

না, স্ট্রসই সাচ্চা প্রত্নতত্ত্বচর্ৎক ঈষার  ীর্বন দুইচি চ চনষ  ীর্ন্ত র্যচিগত ।েবণ ভূচষত—

সাচহবতযর সর্বাবপো সুন্দর উপাখযান, র্যচভিার-অপরাবধ ধৃতা যসই রমণী এর্ং কূপ-

পাশ্ববর্চতবনী যসই নারীক 

  

এই যষবষাি র্িনাচির ভারতী   ীর্বনর সচহত চক অদু্ভত সঙ্গচত! একচি স্ত্রীব।াক  । 

তুচ।বত আচস া যিচখ।, কূবপর ধাবর র্চস া এক ন পীতর্াস সাধু তাহার চনকি  । 

িাচহব।নক তারপর চতচন তাহাবক উপবিষ চিব।ন এর্ং তাহার মবনর যগািাকব ক কথা 

র্চ। া চিব।নক … শুধু ভারতী  গব্প  উপসংহারিা এইরূপ হইবর্ যে, েখন উি নারী 
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গ্রামর্াচসগণবক সাধু যিচখবত এর্ং সাধুর কথা শুচনর্ার  নয ডাচকবত যগ।, যসই অর্সবর 

সাধুচি সুবোগ রু্চি া প।াই া র্নমবধয আশ্র  ।ইব।নক  

  

যমাবির উপর আমার মবন হ , োনরৃ্দ্ধ চহব।।ই (Rabbi Hillel) ঈষার উপবিষার্।ীর 

উদ্ভর্কতবা, আর নযা ারীন নাবম এক র্হু প্রািীন, চকন্তু অখযাত  াহুিী সম্প্রিা  চে।, 

উহাই সহসা যসণ্ট প। (St. Paul) কতৃবক যেন নর্দুযচতক ষচিবত অনুপ্রাচণত হই া এক 

যপৌরাচণক র্যচিবক আরাধনার যকন্দ্ররূবপ য াগাই া চি াবেক 

  

পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিষটা ত া বসন্ত-দাহ (Spring cremation) প্রথারই রূপান্তর 

মাত্রক োহাই হউক না যকন, িাহপ্রথা শুধু ধনী ের্ন (গ্রীক)   যরামকগবণর মবধযই 

প্রিচ।ত চে।, আর সূেবর্চিত নর্ উপাখযানচি যসই অ্প সংখযক য।াবকর মবধযই উহাবক 

সীমার্দ্ধ কচর া থাচকবর্ক 

  

চকন্তু রু্দ্ধ! পৃচথর্ীবত েত য।াক  ন্মগ্রহণ কচর াবেন, তন্মবধয চতচনই যে সর্ববশ্রষ্ঠ, এ 

চর্ষব  অণুমাত্র সবন্দহ নাইক চতচন চনব র  নয একচির্ার  চনঃশ্বাস ।ন নাই! সবর্বাপচর, 

চতচন কখন  পূ া আকাঙ্ক্ষা কবরন নাইক চতচন র্চ। াচেব।নঃ রু্দ্ধ যকান র্যচি নবহন, 

উহা একচি অর্স্থাচর্বষষক আচম দ্বার খুাঁচ  া পাই াচেক এস, যতামরা সকব।ই প্রবর্ষ 

কর!  

  

চতচন ‘পচততা’ অম্বাপা।ীর চনমন্ত্রবণ চগ াচেব।নক প্রাণনাষ হইবর্  াচন া  চতচন 

অন্তযব র গৃবহ যভা ন কচর াচেব।ন এর্ং মৃতুযকাব। অচতচথসৎকারকবক এই মহামুচি-

িাবনর  নয ধনযর্াি চি া তাাঁহার চনকি য।াক পািানক সতয।াবভর পূবর্বই একচি েুদ্র 

োগ-চষশুর  নয ভা।র্াসা   ি া  কাতর! যতামাবির স্মরণ আবে, চকরূবপ রা পুত্র 

এর্ং সন্নযাসী হই া  চতচন চন  মস্তক পেবন্ত চিবত িাচহ াচেব।ন, েচি রা া শুধু যে 

োগচষশুচিবক র্চ। চিবত উিযত হই াচেব।ন, যসচিবক মুচি যিন; এর্ং চকরূবপ যসই 

রা া তাাঁহার অনুকোর চনিষববন মুগ্ধ হই া উি োগচষশুচির প্রাণ িান কবরনক 
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োনচর্িার এর্ং সহৃি তার এমন অপূর্ব সংচমশ্রণ আর যকাথা  যিখা ো  না! চনচাত ই 

তাাঁহার মত আর যকহ  ন্মগ্রহণ কবরন নাই, এ চর্ষব  সবন্দহ নাইক  

  

৯ 

  

স্থান—কাশ্মীর (চর্তস্তাতীবর) 

কা।—২০ হইবত ২৯  ু।াই 

  

২০  ু।াইক যস চিন প্রাতঃকাব। নিী প্রষস্ত, অগভীর এর্ং চনমব। চে।ক আমাবির দুই ন 

স্বামী ীর সচহত নিীর ধাবর ধাবর যেবতর উপর চি া প্রা  চতন মাই। যর্োই াচেব।নক 

স্বামী ী প্রথবম পাপবর্াধ-সম্ববে আর্ভব কচরব।নঃ চকরূবপ উহা চমষর, যষম-র্ংষাচধচষ্ঠত 

 নপিসমূহ এর্ং আেবভূচম—এই চতবনরই সচহত সংচেষ্টক যর্বি ইহার চনিষবন পা  া 

ো , চকন্তু অচত অ্প েবণর  নযক যর্বি ষ তানবক যক্রাবধর অধীশ্বর র্চ। া র্ণবনা করা 

হই াবেক পবর যর্ৌদ্ধবির মবধয উহা কাবমর অধীশ্বর ‘মার’ নাবম পচরচিত, এর্ং ভগর্ান্ 

রু্বদ্ধর একচি সর্ব নচপ্র  নাম ‘মারচ ৎ’ক১৯ চকন্তু ষ তান যেন র্াইবর্ব।র হযামব।ি, 

চহন্দুষাবস্ত্র যক্রাবধর অধীশ্বর কখন  যসরূবপ সৃচষ্টবক দুই ভাগ কচর া যফব। নাক যস 

সর্বিাই মচ।নতার (defilement) উিাহরণস্থ।, কখন  নদ্বতসোর নবহক  

  

 রথুষ্ট্র যকান প্রািীনতর ধবমবর সংস্কারক চেব।নক তাাঁহার মবত অমবাজ ি এর্ং আচহ্রমান্ 

পেবন্ত সর্ববশ্রষ্ঠ যিবর্র চর্কাষমাত্রক যসই প্রািীনতর ধমব নর্িাচন্তক না হই া ো  নাক 

সুতরাং চমষরী গণ এর্ং যষম-র্ংষধরগণ পাপর্াি আাঁকোই া থাবক, আর আেবগণ—

েথা ভারতর্াসী এর্ং গ্রীক ের্নগণ—ষীঘ্রই উহা পচরতযাগ কবরক ভারতর্বষব পুণয   পাপ 

চর্িযা   অচর্িযা  পচরণত হই।, উভ বকই োোই া োইবত হইবর্ক আেবগবণর মবধয 

পারচসক এর্ং ই বরাপী গণ ধমবচিন্তা  যষম-র্ংষধরগবণর ।েণাক্রান্ত হই।; এই 

যহতুই তাহাবির মবধয পাপবর্াধক 

  

তারপবর এ-সক। কথা োচে া চর্ষ ান্তবরর—ভারতর্ষব   তাহার ভচর্ষযবতর—প্রসঙ্গ 

উচি।ক এরূপ প্রা ই র্চিতক যকান  াচতবত র্। সঞ্চার কচরবত হইব। উহাবক চকরূপ ভার্ 
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যি  া উচিত? তাহার চনব র উন্নচতর গচত একচিবক িচ।বতবে, তাহাবক ‘ক’ র্।া 

োউকক যে নূতন র্। সঞ্চাচরত হইবর্ তাহা চক সবঙ্গ সবঙ্গ উহার চকচঞ্চৎ হ্রাস  কচরবর্, 

যেমন ‘খ’? ইহার ফব। এতদুভব র মধযপথর্তবী এক পচরণচত হইবর্, যেমন ‘ গ’ ক  

ইহা যতা  যাচমচতক পচরর্তবনমাত্রক এরূপ যতা িচ।বর্ নাক  াতী   ীর্ন ন চর্ক ষচির 

র্যাপারক আমাচিগবক যসই  ীর্নবরাতচিবতই র্।াধান কচরবত হইবর্, অর্চষষ্ট কােব উহা 

চনব  চনব ই কচর া ।ইবর্ক রু্দ্ধ ‘তযাগ’ প্রিার কচরব।ন এর্ং ভারত উহা শুচন।; এর্ং 

এক সহর র্ৎসর মবধয ভারত  াতী  সেবির উচ্চতম চষখবর আবরাহণ কচর।ক তযাগই 

ভারবতর  াতী   ীর্বনর উৎসক যসর্া   মুচি তাহার যশ্রষ্ঠ আিষবক চহন্দু ননী সকব।র 

যষবষ আহার কবরনক চর্র্াহ র্যচিগত সুবখর  নয নবহ, উহা  াচত   র্বণবর ক।যাবণর 

চনচমেক নর্য সংস্কারকগবণর মবধয কচতপ  র্যচি সমসযা-পূরবণর অনুপবোগী এক 

পরীো  হস্তবেপ কচর া  ীর্ন আহুচত চি াবেন, আর সমস্ত  াচত তাাঁহাবির উপর চি া 

িচ। া োইবতবেক 

  

তারপবর আর্ার কথার্াতবার ভার্ র্ি।াই া যগ।, এর্ং যকর্। হাচসিাট্টা, যকৌতুক এর্ং 

গ্প গু র্ িচ।বত ।াচগ।ক আমরা শুচনবত শুচনবত হাচস া অধীর হইবতচে।ামক এমন 

সম  যনৌকা আচস া যপৌাঁচে। এর্ং যসচিবনর মত কথার্াতবা যষষ হই।ক 

  

যসচিনকার সমস্ত নর্কা। এর্ং রাচত্র স্বামী ী পীচেত হই া চন  যনৌকা  শুই াচেব।নক 

চকন্তু পরচিন েখন আমরা—চর্ বর্হার মচন্দবর অর্তরণ কচর।াম—ইবতামবধযই যসখাবন 

অমরনাথোত্রীর চভে ।াচগ া চগ াবে—তখন চতচন আমাবির সবঙ্গ চকেুেবণর  নয 

চমচ।ত হইবত সেম হই াচেব।নক ‘ষীঘ্র সাচর া উিা এর্ং ষীঘ্র অসুবখ পো’—চিরকা।ই 

তাাঁহার চর্বষষে চে।, এ-কথা চতচন  চনব র সম্ববে র্চ।বতনক উহার পর, চির্বসর 

অচধকাংষ সম ই চতচন আমাবির সচহত চেব।ন, এর্ং অপরাবে আমরা ইস।ামার্াি 

যপৌাঁচে।ামক 

  

যসইচিন নর্কাব। যগাধূচ।র সম  আিােববির্ ধীরামাতা     াবক চনব র সম্ববে 

র্চ।বতচেব।নক চতচন দুই িুকরা পাথর হাবত ।ই া র্চ।বতচেব।ন, ‘সুস্থ অর্স্থা  আমার 
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মন এিা  িা যসিা ।ই া থাচকবত পাবর, অথর্া আমার সাব্প র য ার কচম া চগ াবে 

মবন হইবত পাবর, চকন্তু এতিুকু েন্ত্রণা র্া পীো আসুক যিচখ, েচণবকর  নয  আচম 

মৃতুযর সামনা-সামচন হই যিচখ, অমচন আচম এই রকম ষি হই া োই’—র্চ। া পাথর 

দুখাচনবক পরস্পর িুচকব।ন—‘কারণ আচম ঈশ্ববরর পািপি স্পষব কচর াচেক’  

  

গােগুচ।র নীবি র্াবসর উপর র্চস া আমরা নানা কথা কচহবত ।াচগ।াম, এর্ং দু-এক 

র্ণ্টা আধা-হাল্কা আধা-গ্ভবীর কথার্াতবা িচ।।ক রৃ্ন্দার্বন র্ানরগু।া চকরূপ দুষ্টাচম 

কচরবত পাবর, তাহার অবনক র্ণবনা শুচন।ামক এর্ং আমরা নানা প্রশ্ন কচর া  াচনবত 

পাচর।াম যে, পচরব্রা ক- ীর্বন দুইচি চর্চভন্ন র্িনা  চর্পবি যে সাহােয আচসবতবে, 

স্বামী ী তাহা পূর্ব হইবত  াচনবত পাচর াচেব।ন, এর্ং ভচর্ষযৎ-িষবন সতয হই াচে।ক 

একর্ার চতচন কব ক চিন ধচর া চকেু খাইবত পান নাই, এক যর। যষ্টষবন ক্লাচন্তবত 

মৃতক্প  হই া পচে াচেব।ন; এমন সম  সহসা তাাঁহার মবন হই। যে, তাাঁহাবক উচি া 

যকান একচি রাস্তা চি া োইবত হইবর্, আর যসখাবন চতচন এক ন য।াবকর যিখা 

পাইবর্ন, যে তাাঁহাবক সাহােয কচরবর্ক চতচন তিনুসাবর কােব কচরব।ন এর্ং এক থা।া 

খার্ার হাবত এক ন য।াবকর যিখা পাইব।নক এই র্যচি তাাঁহার চনকবি আচস া তাাঁহাবক 

ভা। কচর া চনরীেণ কচর। এর্ং চ োসা কচর।, ‘োাঁহার চনকি আচম যপ্রচরত হই াচে, 

আপচনই চক চতচন?’  

  

তারপবর একচি চষশু আমাবির চনকি আনীত হই।, তাহার হাত খুর্ কাচি া চগ াবেক 

স্বামী ী  রৃ্দ্ধামহব। প্রিচ।ত একচি ঔষধ প্রব াগ কচরব।নক েতস্থানচি চতচন  । চি া 

ধুই া, রি পো র্ে কচরর্ার  নয এক িুকরা কাপে পুোই া তাহার োই উিস্থাবন 

িাপাই া চিব।নক গ্রামর্াচসগণ আশ্বস্ত হই া ষান্ত হই।, এর্ং যসই রাচত্রর মত আমাবির 

গ্প গু র্ র্ে হই।ক 

  

২৩  ু।াইক পরচিন প্রাতঃকাব। হবরক রকবমর একি। কুচ। আমাচিগবক মাতববডলীর 

ধ্বংসার্বষষ যিখাইবত ।ই া োইর্ার  নয আবপ। গােগুচ।র নীবি একত্র হই াচে।ক 

মাতবডলী মচন্দর এক অদু্ভত প্রািীন যসৌধক উহাবত স্পষ্টই মচন্দবরর অবপো মবির ।েণ 
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অচধকক উহা এক অপূর্ব স্থাবন অর্চস্থত এর্ং যে-সক। চর্চভন্ন েুবগর মধয চি া উহা 

শ্রীরৃ্চদ্ধ ।াভ কচর াচে।, ঐগুচ।র চর্চভন্ন চনমবাণ পদ্ধচতর স্পষ্ট একত্র সমাবর্ষ-র্ষতই 

উহা আকষবণী  হই াচে।ক … সূেবাবস্তর আব।া  অশ্বপৃবষ্ঠ প্রতযার্তবন অচত রমণী  হ ক 

পূর্ব এর্ং পরচিবনর এই সমস্ত সমব র মবধয যে-সক। কবথাপকথন হই াচে।, যসগুচ।র 

চকেু চকেু অংষ এখন  মবন পচেবতবেঃ 

  

‘যকান  াচতই, তা ের্নই (Greek) হউন র্া অনয যকান  াচতই হউন, যকান কাব। 

 াপানীবির নযা  স্ববিষবপ্রবমর পরাকাষ্ঠা যিখাই া োন নাইক তাাঁহারা কথা ।ই া থাবকন 

না, তাাঁহারা কাব  কবরন—যিবষর  নয সর্বস্ব চর্স বন যিনক আ কা।  াপাবন এমন সর্ 

 চমিার আবেন—োাঁহারা সাম্রাব যর একে-চর্ধানকব্প  চর্না র্াকযর্যব  তাাঁহাবির 

 চমিারী োচে া চি া কৃচষ ীর্ী হই াবেনক২০ আর  াপানেুবদ্ধ একচি  চর্শ্বাসর্াতক 

পা  া ো  নাইক একর্ার যসিা ভাচর্ া যিখ!’  

  

আর্ার কতকগুচ। য।াক ভার্প্রকাবষ অেম—এই প্রসবঙ্গ স্বামী ী র্চ।ব।ন, ‘আচম র্রার্র 

।েয কচর াচে যে, ।া ুক   িাপা য।াবকরা উবেচ ত হইব। সর্বিব  যর্ষী আসুচরক-

ভার্াপন্ন হই া থাবকক’  

  

আর একর্ার সন্নযাস- ীর্বনর   ব্রহ্মিবেবর চর্চধচনবষধ-প্রসঙ্গ স্পষ্টই র্চ। াচেব।ন, 

‘েস্মাচদ্ভেুচহবরণযং রবসন গ্রাহযং ি স আত্মহা ভবর্ৎ’—যে সন্নযাসী সকামভাবর্ সুর্ণব গ্রহণ 

কবর, যস আত্মর্াতী ইতযাচিক 

  

২৪  ু।াইক অেকার রাচত্র এর্ং অরণযানী, দ্রুমরাচ তব। পাইন কাবষ্ঠর এক রৃ্হৎ 

অচগ্নকুডলী, দুই চতনচি তাাঁরু্ অেকাবরর মবধয সািা হই া িডলীা মান, িূবর অচগ্নকুডলীপাবশ্বব 

উপচর্ষ্ট ভৃতযগবণর আকৃচত   কণ্ঠস্বর এর্ং চতনচি চষষযসহ আিােববির্—পরর্তবী চিত্রচি 

এইরূপইক সহসা আিােববির্ আমাবির মবধয এক বনর চিবক চফচর া র্চ।ব।ন, ‘কই, 

তুচম যতা আ কা। যতামার ইস্কুব।র যকান কথা র্। না, তুচম চক মাবি মাবি উহার কথা 

ভুচ। া ো ?’ পবর র্চ।বত ।াচগব।ন, ‘যিখ, আমার ভাচর্র্ার যঢর চ চনষ আবেক একচিন 
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আচম মান্দ্রাব র চিবক মন চিই, আর যসখানকার কাব র কথা ভাচর্ক আর একচিন আচম 

সর্ মনিা আবমচরকা র্া ইং।ডলী র্া চসংহ। অথর্া কচ।কাতা  চিইক এেবণ আচম যতামার 

ইস্কুব।র কথা ভাচর্বতচেক’  

  

পরীো কচর া যিচখর্ার চনচমে একচি অস্থা ী কােব-প্রণা।ী যে অবনক চিন্তার পর চস্থর 

হই াবে, উহার প্রার্ভব যে সামানয হইবর্, যষষ পেবন্ত সর্বগ্রাহী প্রসারতার ভার্ র্াচত। 

কচরর্ার যিাাঁক এর্ং সমগ্র চষোিান-বিষ্টাচিবক যে ধমব ীর্বনর উপর এর্ং শ্রীরামকৃে-

পূ ার উপর প্রচতচষ্ঠত কচরর্ার িৃঢ়সা্প  হই াবে—এই সমস্ত কথা চতচন মবনাবোবগর 

সচহত শুচন া র্চ।ব।নঃ 

  

তুচম যসই উৎসাহ র্ া  রাচখর্ার  নযই সাম্প্রিাচ ক ভার্ আশ্র  কচরবর্, ন  চক? সমস্ত 

সম্প্রিাব র পাবর িচ। া োইর্ার  নয তুচম একচি সম্প্রিা  সৃ চষ্ট কচরবর্ক হাাঁ, আচম 

রু্চিবত পাচর াচেক 

  

কতকগুচ। র্াধা স্পষ্টতঃ থাচকবর্ই থাচকবর্ক নানা কারবণ প্রস্তাচর্ত আ তবন হ বতা 

অনুষ্ঠানচি প্রা  অস্ভবর্ শুনা ক চকন্তু এই মুহূবতব শুধু এইিুকু ।েয রাচখবত হইবর্ যেন 

অনুষ্ঠানচি চিক চিক ভাবর্ সা্প  করা হ , এর্ং কােব-প্রণা।ী চনবিবাষ হইব। উপা  

উপকরণাচি  ুচিবর্ই  ুচিবর্ক—সর্ শুচন া চতচন একিু িুপ কচর া রচহব।ন, পবর 

র্চ।ব।নঃ 

  

তুচম আমাবক ইহার সমাব।ািনা কচরবত র্চ।বতে, চকন্তু তাহা আচম কচরবত পাচরর্ নাক 

কারণ, আচম যতামাবক ঐষী ষচিবত অনুপ্রাচণত—আচম েতিা অনুপ্রাচণত চিক ততিা 

অনুপ্রাচণত র্চ। া মবন কচরক অনযানয ধবমব এর্ং আমাবির ধবমব এইিুকুই প্রবভিক অনযানয 

ধমবার্।চম্বগণ চর্শ্বাস কবরন যে, ঐ-সক। ধবমবর সংস্থাপকগণ ঐষী ষচিবত অনুপ্রাচণত, 

আমরা  ঐরূপ চর্শ্বাস কচর া থাচকক চকন্তু আচম  যতা তাাঁহারই মত অনুপ্রাচণত আর 

তুচম  আমারই মত, আর্ার যতামার পবর যতামার র্াচ।কারা এর্ং তাহাবির চষষযগণ  
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যসইরূপ হইবর্ক সুতরাং তুচম োহা সর্বাবপো ভা। র্চ। া চর্বর্িনা কচরবতে, আচম 

তাহাই কচরবত যতামাবক সাহােয কচরর্ক 

  

তারপর ধীরামাতা এর্ং   ার চিবক চফচর া র্চ।বত ।াচগব।ন, যে চষষযাচি নারীবির 

উন্নচত-চর্ধাবনর প্রচতচনচধরূবপ িাাঁোইবর্ন, তাাঁহার উপর চতচন পাচাতাতযবিবষ গমনকাব। 

যে চক মহান্ িাচ ে অপবণ কচর া োইবর্ন! উহা যে পুরুষগবণর  নয যে-কােব অনুচষ্ঠত 

হইবর্ তিবপো গুরুতর িাচ েপূণব হইবর্ তাহা  র্চ।ব।নক আমাবির মবধয উি 

যসচর্কাচির (worker) চিবক চফচর া আর  র্চ।ব।ন, ‘হাাঁ, যতামার চর্শ্বাস আবে, চকন্তু 

যে জ্ব।ন্ত উৎসাহ িরকার—তাহা যতামার নাইক যতামাবক ‘িবগ্ধেনচমর্ান।ম’ হইবত 

হইবর্ক চষর্! চষর্!’—এই র্চ। া মহাবিবর্র আষীর্বাি প্রাথবনা কচর া চতচন আমাচিবগর 

চনকি হইবত রাচত্রর মত চর্িা  ।ইব।ন এর্ং আমরা  অনচতচর্।বম্ব ষ ন কচর।ামক 

  

২৫  ু।াইক পরচিন প্রাতঃকাব। আমরা তাাঁরু্গুচ।র মবধয একচিবত সকা। সকা। প্রাতরাষ 

সেন্ন কচর া অিার্। পেবন্ত িচ।।ামক আমাবির মবধয এক ন স্বপ্ন যিচখ াচেব।ন—

কতকগুচ। পুরাতন রত্ন হারাই া চগ াচে।, পুনরা  পা  া চগ াবে, যসগুচ। সর্ই উজ্জ্ব। 

  নূতন হই া চগ াবেক চকন্তু স্বামী ী ঈষৎ হাসয কচর া এই গ্প  র্।া র্ে কচর া চিব।ন 

এর্ং র্চ।ব।ন, ‘অমন ভা। স্ববপ্নর কথা র্চ।বত নাই!’  

  

অিার্ব। আমরা  াহাঙ্গীবরর আর  অবনক র্াগান যিচখবত পাই।ামক আমরা 

র্াগানগুচ।র িাচরধাবর যর্োই।াম এর্ং একচি চস্থর  ।াষব  োন কচর।ামক পবর আমরা 

প্রথম র্াগানচিবত মধযাবের পূবর্বর  ।বোগ সেন্ন কচর।াম, এর্ং নর্কাব। অশ্বপৃবষ্ঠ 

ইস।ামার্াবি নাচম া আচস।ামক 

  

উি  ।বোগ-কাব। েখন সকব। র্চস াচে।াম, তখন স্বামী ী তাাঁহার কনযাবক তাাঁহার 

সবঙ্গ অমরনাথ-গুহা  োত্রা কচরর্ার এর্ং তথা  মহাবিবর্র িরবণ চনবর্চিত হ  ার  নয 

আহ্বান কচরব।নক ধীরামাতা সহাবসয অনুমচত চিব।ন, এর্ং পরর্তবী অধবর্ণ্টা উল্লাস   

আনন্দ-োপবন অতীত হই।ক ইতঃপূবর্বই র্বন্দার্স্ত হই াচে। যে, আমরা সকব।ই 
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পহ।গাম পেবন্ত োইর্ এর্ং যসখান স্বামী ীর তীথবোত্রা হইবত প্রতযার্তবন পেবন্ত অবপো 

কচরর্ক সুতরাং আমরা যসইচিন সেযার সম  যনৌকা  যপৌাঁচে া চ চনষপত্র গুোই া 

।ই।াম এর্ং পত্রাচি চ।চখ।ামক পরচিন নর্কাব। র্  ান োত্রা কচর।ামক 
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স্বামীজীর সচিত চিমালয়ে ১০-১২ 

১০ 

  

স্থান—কাশ্মীর (অমরনাথ) 

কা।—২৯  ু।াই হইবত ৮ অগষ্ট 

  

২৯  ু।াইক এই সম  হইবত আমরা স্বামী ীবক খুর্ কমই যিচখবত পাইক চতচন তীথবোত্রা 

সম্ববে খুর্ উৎসাহাচন্বত চেব।ন, যর্ষীর ভাগ চিন একাহারী হই া থাচকবতন, এর্ং 

সাধুসঙ্গ চভন্ন অনয সঙ্গ র্ে একিা িাচহবতন নাক যকাথা  তাাঁরু্ খািান হইব। কখন  

কখন  চতচন মা।া হাবত যসখাবন আচসবতনক র্  ান  া গাচি একচি পল্লীগ্রাবমর যম।ার 

মত—সমস্তচির উপর একচি ধমবভাবর্র োপ রচহ াবে, আর পুণয কুডলীগুচ। ঐ ধমবভাবর্র 

যকন্দ্রস্বরূপক ইহার পর আমরা ধীরামাতার সচহত তাাঁরু্র দ্বাবরর চনকি চগ া যে র্হুসংখযক 

চহন্দীভাষী সাধু স্বামী ীবক প্রবশ্নর পর প্রশ্ন কচরবতচেব।ন, তাাঁহাবির কথার্াতবা শুচনবত 

সেম হই াচে।ামক 

  

রৃ্হস্পচতর্াবর আমরা পহ।গাবম যপৌাঁচে।াম; উপতযকাচির চনম্নপ্রাবন্ত আমাবির োউচন 

পচে।ক যিচখ।াম যে, আমাচিগবক আবিৌ ঢুচকবত যি  া হইবর্ চকনা, যস-চর্ষব  

স্বামী ীবক গুরুতর আপচেসমূহ চনরাকরণ কচরবত হইবতবেক নাগা সাধুগণ তাাঁহাবক 

সমথবন কচরবতচেব।নক তাাঁহাবির মবধয এক ন র্চ।ব।ন, ‘স্বামী ী, ইহা সতয যে 

আপনার ষচি আবে, চকন্তু তাহা প্রকাষ করা আপনার উচিত নবহ!’ র্চ।র্ামাত্র স্বামী ী 

িুপ কচর া যগব।ন! োহা হউক, যসচিন অপরাবে চতচন তাাঁহার কনযাবক আষীর্বাি।াবভ 

ধনয হইর্ার  নয, োউচনর িাচরধাবর রু্রাই া আচনব।ন—প্রকৃতপবে উহা চভো-চর্তরণ 

চভন্ন আর চকেুই চে। নাক আর, য।াবক তাাঁহাবক ধনী িা রাই াচে। র্চ। াই হউক, অথর্া 

তাাঁহাবক ষচিমান্ র্চ। া রু্চি া ।ই াচে। র্চ। াই হউক, পরচির্স আমাবির তাাঁরু্চি 

োউচনর পুবরাভাবগ একচি মবনাহর পাহাবের উপর তুচ। া ।  া হই াচে।ক  
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পরর্তবী চর্শ্রামস্থান িন্দনর্ােী োইর্ার রাস্তাচি চক সুন্দর! িন্দনর্ােীর একচি গভীর 

চগচরর্বত্মবর চকনারা  আমরা োউচন যফচ।।ামক সমস্ত নর্কা। ধচর া রৃ্চষ্ট হই াবে, এর্ং 

স্বামী ী মাত্র পাাঁি চমচনবির  নয আমার সচহত যিখা কচরবত   সামানয একিু কথার্াতবা 

কচহবত আচস াচেব।নক 

  

িন্দনর্ােীর সচন্নকবি স্বামী ী য ি কচরব।ন, ইহাই আমার প্রথম তুষারর্ত্মব, অতএর্ 

আমাবক উহা খাচ। পা  অচতক্রম কচরবত হইবর্ক োতর্য প্রবতযকচি খুাঁচিনাচির উবল্লখ 

কচরবত চতচন ভুচ।ব।ন নাক ইহার পবরই র্হুসহরফুি-র্যাপী এক চর্কি িোই আমাবির 

ভাবগয পচে।ক তারপর এক সরু পথ, পাহাবের পর পাহাে রু্চর া আাঁচক া র্াাঁচক া 

িচ। াবে; যসই িীর্ব পথ ধচর া িচ।।াম; এর্ং সর্ববষবষ আর একচি খাো িোইক প্রথম 

পর্বতচির উপচরভাবগর  চমচিবক এক াতী  েুদ্র েুদ্র র্াস (Edelweiss) চিক যেন 

গাচ।িা চি া মুচে া রাচখ াবেক তারপবর রাস্তাচি যষষনাগ হইবত পাাঁিষত ফুি উচ্চ চি া 

িচ। াবেক যষষনাবগর  । গচতহীনক অর্বষবষ আমরা তুষারমচডলীত চষখরগুচ।র মবধয 

১৮০০০ ফুি উবচ্চ এক িাডলীা সযাাঁতবসাঁবত  া গা  োউচন যফচ।।ামক ফার গােগুচ। র্হু 

চনবম্ন চে।, সুতরাং সারা নর্কা।   সেযাবর্।া কু।ীরা িাচরচিক হইবত  ুচনপার গাে 

সংগ্রহ কচরবত র্াধয হই াচে।ক স্থানী  তহচস।িাবরর, স্বামী ীর এর্ং আমার তাাঁরু্ খুর্ 

কাোকাচে চে।; সেযাবর্।া  সিুখভাবগ এক রৃ্হৎ অচগ্ন প্রজ্বচ।ত হই।ক আমাবির োউচন 

পচের্ার পর আচম আর স্বামী ীবক যিচখ নাইক 

  

পাাঁিচি তচিনীর চম।নস্থ। ‘পঞ্চতরণী’ োইর্ার রাস্তা এতিা িীর্ব চে। নাক অচধকন্তু ইহা 

যষষনাগ অবপো নীিু এর্ং এখানকার িাডলীা যর্ষ শুষ্ক   প্রীচতপ্রিক োউচনর সিুবখ এক 

কারম  শুষ্ক নিীগভব, উহার মধয চি া পাাঁিচি তচিনী িচ। াবেক ইহাবির 

সক।গুচ।বতই—একচির পর অপরচিবত চভ া কাপবে হাাঁচি া চগ া োচত্রগবণর োন 

করার চর্চধক সেূণবরূবপ য।াবকর ন র এোই া স্বামী ী চকন্তু এ-চর্ষ ক চন মচি 

অেবর অেবর পা।ন কচর াচেব।নক 
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এই-সক। উচ্চ স্থাবন প্রা ই যিচখতাম যে, আমরা তুষার-ষৃঙ্গরাচ র মহান্ পচরচধর মবধয 

রচহ াচে—এই চনর্বাক্ চর্পু।া তন পর্বতগুচ।ই চহন্দুমবন ভস্মানুচ।প্ত ভগর্ান্ ষাবরর ভার্ 

উবদ্রক কচর া চি াবেক 

  

২ অগষ্টক ২ অগষ্ট মঙ্গ।র্ার, অমরনাবথর যসই মবহাৎসর্ চিবন আমরা পূচণবমার 

য যাৎোব।াবক োত্রা কচর।ামক সাীণব উপতযকাচিবত যপৌাঁচেব। সূবেবাি  হই।ক রাস্তার 

এই অংষচিবত োতা াত যে খুর্ চনরাপি চে।, তাহা ন ক চকন্তু েখন আমরা ডাচডলী োচে া 

িোই কচরবত আর্ভব কচর।াম, তখনই প্রকৃত চর্পবির সূত্রপাত হই।ক যকানমবত 

 পাবরর—উতারচির ত।বিবষ যপৌাঁচে া আমাচিগবক অমরনাবথর গুহা পেবন্ত যক্রাবষর 

পর যক্রাষ তুষারর্বত্মবর উপর চি া র্হুকবষ্ট োইবত হই াচে।ক  

  

ক্লান্ত হই া স্বামী ী ইবতামবধয চপেবন পচে াচেব।নক অবনক চর্।বম্ব চতচন আচস া 

যপৌাঁচেব।ন, এর্ং ‘োন কচরবত োইবতচে’—মাত্র এই কথা র্চ। া আমাবক অগ্রসর হইবত 

র্চ।ব।নক অধব র্ণ্টা পবর চতচন গুহামবধয প্রবর্ষ কচরব।নক সচস্মতর্িবন চতচন প্রথবম 

অধবরৃ্েচির এক প্রাবন্ত, পবর অপর প্রান্তচিবত ভূচমষ্ঠ হই া প্রণাম কচরব।নক স্থানচি চর্ষা। 

চে।, এত র্ে যে, যসখাবন একচি গী বা ধচরবত পাবর, এর্ং সুরৃ্হৎ তুষারম  চষর্চ।ঙ্গচি 

প্রগাঢ়িা  এক গহ্ববর অর্চস্থত থাকা  যেন চন  চসংহাসবনই অচধরূঢ় র্চ। া মবন 

হইবতচে।ক কব ক চমচনি কাচি া োইর্ার পর চতচন গুহা তযাগ কচরর্ার উবিযাগ 

কচরব।নক 

  

তাাঁহার িবে যেন স্ববগবর দ্বারসমূহ উদ্ র্াচিত হই াবেক চতচন সিাচষবর্র শ্রীপািপি স্পষব 

কচর াবেনক পবর র্চ। াচেব।ন—পাবে চতচন ‘মূচেবত হই া পবেন’ এই নয চনব বক ষি 

কচর া ধচর া রাচখবত হই াচে।ক চকন্তু তাাঁহার নিচহক ক্লাচন্ত এত অচধক হই াচে। যে, 

 য়নক ডািার পবর র্চ। াচেব।ন—তাাঁহার হৃৎচপবডলীর গচতবরাধ হইর্ার স্ভবার্না চে।, 

চকন্তু তৎপচরর্বতব উহা চিরচিবনর মত র্চধবতা তন হই া চগ াচে।ক তাাঁহার গুরুবিবর্র 

যসই কথাগুচ। চক অদু্ভতভাবর্ প্রা  সফ। হই াচে।, ‘  েখন চনব বক  ানবত পারবর্, 

তখন আর এ ষরীর রাখবর্ না!’  
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আধর্ণ্টা পবর নিীর ধাবর একখাচন পাথবরর উপর র্চস া যসই সহৃি  নাগা সন্নযাসী 

এর্ং আমার সচহত  ।বোগ কচরবত কচরবত স্বামী ী র্চ।ব।ন, ‘আচম চক আনন্দই 

উপবভাগ কচর াচে! আমার মবন হইবতচে। যে, তুষারচ।ঙ্গচি সাোৎ চষর্ক আর যসখাবন 

যকান চর্োপহারী ব্রাহ্মণ চে। না, যকান র্যর্সা চে। না, খারাপ যকান চকেু চে। নাক 

[বসখাবন] যকর্। চনরর্চিন্ন পূ ার ভার্ক আর যকান তীথববেবত্রই আচম এত আনন্দ 

উপবভাগ কচর নাই!’  

  

পবর চতচন প্রা ই আমাচিগবক তাাঁহার যসই চিেচর্হ্ব।কারী িষববনর কথা র্চ।বতন; উহা 

যেন তাাঁহাবক এবকর্াবর স্বী  রূ্ণবার্বতবর মবধয িাচন া ।ইবর্ র্চ। া যর্াধ হই াচে।ক 

চতচন ষভ্র তুষারস্ত্ভবচির কার্যম  রূবপর র্ণবনা কচরবতন, এর্ং চতচনই ইচঙ্গত কচরব।ন, 

একি। যমষপা।কই উি স্থানচি প্রথম আচর্ষ্কার কবরক যকান এক চনিার্-চির্বস তাহারা 

চন  চন  যমষেূবথর সোবন র্হুিূবর চগ া পচে াচে। এর্ং এই গুহার মবধয প্রবর্ষ কচর া 

যিবখ যে, তাহারা অদ্রর্-তুষাররূপী সাোৎ শ্রীভগর্াবনর সাচন্নবধয আচস া পচে াবেক 

চতচন সর্বিা ইহা  র্চ।বতন, ‘যসইখাবনই অমরনাথ আমাবক ইিামৃতুয র্র চি াবেনক’ 

আর আমাবক চতচন র্চ।ব।ন, ‘তুচম এখন রু্চিবতে না; চকন্তু যতামার তীথবোত্রা সেন্ন 

হই াবে, এর্ং ইহার ফ। ফচ।বতই হইবর্ক কারণ থাচকব।ই কােব চনচচাততক তুচম পবর 

আর  ভা। কচর া রু্চিবত পাচরবর্ক ফ। অর্ষয্ভবার্ীক’  

  

পরচিন প্রাতঃকাব। আমরা যে রাস্তা চি া পহ।গাবম প্রতযার্তবন কচর।াম, তাহা চক সুন্দর 

রাস্তা! যসই র নীবত তাাঁরু্বত চফচর া আমরা তাাঁরু্ উিাই।াম এর্ং অবনক পবর পুরা এক 

িিীভর রাস্তা িচ। া একচি তুষারম  চগচরসাবি রাচত্রর  নয োউচন যফচ।।ামক এইখাবন 

আমরা এক ন কু।ীবক কব ক আনা প সা চি া একখাচন চিচি ।ই া আবগ পািাই া 

চি।াম, চকন্তু পরচিন মধযাবে যপৌাঁচে া যিচখ।াম যে, ইহার যকানই প্রব া ন চে। নাক 

কারণ সমস্ত প্রাতঃকা। ধচর া োচত্রগণ িব। িব। আমাবির তাাঁরু্র চনকি চি া োইর্ার 

সম  চনতান্ত র্েুভাবর্, অপর সক।বক আমাবির সংর্াি চির্ার  নয, এর্ং আমরা যে 

খুর্ ষীঘ্রই আচসবতচে—এই কথা  ানাইর্ার  নয, আমাবির তত্ত্ব ।ই া োইবতচে।ক 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর সবিত বিমালবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 62 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রাতঃকাব। সূবেবািব র র্হু পূবর্বই আমরা গাবত্রাত্থান কচর া পথ িচ।বত আর্ভব কচর।ামক 

সিুবখ সূেব উচিত হইবতবেন এর্ং পচাতাবত িন্দ্র অস্ত োইবতবেন, এমন সমব  আমরা 

‘হাচত ার ত।া ’  ( Lake of Death) নামক হ্রবির উপচরভাবগর রাস্তা চি া িচ।বত 

।াচগ।ামক এই যসই হ্রি—যেখাবন এক র্ৎসর প্রা  িচল্লষ  ন োত্রী তাহাবিরই যস্তাত্র-

পাবির কেবন স্থানিুযত একচি তুষারপ্রর্াহ (avalanche) কতৃবক সবর্বগ চনচেপ্ত হই া 

চনহত হই াচে।! একচি েুদ্র পগ ্ডাডলীী পথ খাো পাহাবের গা চি া নীবি নাচম াবেক 

অতঃপর আমরা তথা  উপচস্থত হই।াম এর্ং ঐ পবথ িচ। া িূরে েবথষ্ট কমাইবত সমথব 

হই াচে।ামক ঐ পথ সক।বকই পাব  হাাঁচি া তাোতাচে কবষ্টসৃবষ্ট যি।াবিচ। কচর া 

অচতক্রম কচরবত হই াচে।ক ত।বিবষ গ্রামর্াচসগণ প্রাতঃকা।ীন  ।বোবগর মতন 

একিা চকেু প্রস্তুত রাচখ াচে।ক স্থাবন স্থবন অচগ্ন প্রজ্বচ।ত চে।, িাপািী যসাঁকা হইবতচে।, 

এর্ং িা-  প্রস্তুত চে।, শুধু ঢাচ।ব।ই হই।ক এখন হইবত যেখাবন যেখাবন রাস্তা পৃথক্ 

হই া চগ াবে, যসইখাবনই োচত্রগণ িব। িব। মুখয ি। হইবত পৃথক্ হই া োইবত 

।াচগ।, এর্ং এই সারা পথ ধচর া আমাবির মবধয যে একচি একবের ভার্  চন্ম াচে।, 

তাহা ক্রমষঃ হ্রাস পাইবত ।াচগ।ক 

  

যসই চিন সেযার সম  পহ।গাবমর উপচরভাবগ আমরা এক যগা। পাহাবের উপর পাইন 

কাবির এক রৃ্হৎ অচগ্ন প্রজ্বাচ।ত কচর া এর্ং সতরচঞ্চ চর্োই া গ্প  কচরবত ।াচগ।াম; 

আমাবির র্েু যসই নাগা সন্নযাসীচি আমাবির সচহত যোগ চিব।ন, এর্ং েবথষ্ট যকৌতুক-

পচরহাসাচি িচ।বত ।াচগ।ক চকন্তু ষীঘ্রই আমাবির েুদ্র ি।চি র্যতীত আর সকব। িচ। া 

যগ।ক আর আমরা র্চস া এই সর্ িৃষয উপবভাগ কচরবত ।াচগ।াম—উপবর িন্দ্রবির্ 

হাচসবতবেন, তুষারষৃঙ্গগুচ। মাথা তুচ। া িডলীা মান, নিী খরবর্বগ প্রর্াচহতা, এর্ং 

িাচরচিবক অসংখয পার্বতয পাইন রৃ্েক 

  

৮ অগষ্টক পরচিন আমরা ইস।ামার্াি োত্রা কচর।াম, এর্ং যসামর্ার প্রভাবত 

প্রাতঃকা।ীন  ।বোবগ র্চস াচে, এমন সমব  মাচিরা গুণ িাচন া যনৌকাগুচ। চনরাপবি 

শ্রীনগবর আচন া ।াগাই া চি।ক 
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১১  

  

স্থান—প্রতযার্তববনর পবথ (শ্রীনগর) 

কা।—৯ হইবত ১৩ অগষ্ট 

  

৯ অগষ্টক এই সমব  আিােববির্ ক্রমাগত আমাবির চনকি চর্িা  ।ইর্ার কথা 

র্চ।বতচেব।নক সুতরাং েখন আচম খাতা  ‘রমতা সাধু র্হতা পাচন, ইস ্বম ন যকাই নম। 

।খাচন’—এই র্াকযচি চ।চপর্দ্ধ যিচখবত পাই, তখন আচম স্পষ্ট  াচন, ইহার অথব চকক 

‘েখনই আমা  কষ্ট সহয কচরবত হ  এর্ং চভবোপ ীর্ী হইবত হ , তখনই আচম কত 

যর্ষী ভা। থাচক!’ এই সাগ্রহ কাতবরাচি, স্বাধীনতা এর্ং সাধারণ য।াকবির সবঙ্গ 

যম।াবমষার  নয তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পিব্রব  স্বী  িীর্ব যিষভ্রমবণর চিত্রাান এর্ং স্বস্থাবন 

চফচর া োইর্ার  নয পুনরা  আমাচিবগর সচহত র্ারামুল্লা  সাোৎ, এই সর্ই উহার 

  

যে যনৌকার মাচিরা স্বামী ীর আপনার হই া চগ াচে। এর্ং োহাচিগবক চতচন দুইচি ঋতু 

ধচর া সর্ববতাভাবর্ সাহােয কচর া আচস াবেন, আ  তাহারা আমাচিবগর চনকি চর্িা  

।ই।ক সহৃি তা এর্ং সচহেুতার  যে র্াোর্াচে হইবত পাবর, তাহারই প্রমাণস্বরূপ পবর 

চতচন তাাঁহার সচহত মাচিবির সম্বেরূপ সমগ্র র্যাপারচি উবল্লখ কচরবতনক 

  

১০ অগষ্টক সেযা হই া চগ াবেক আমরা সকব। এক বনর সচহত যিখা কচরর্ার  নয 

র্াচহর হই।ামক চফচরর্ার সম  তাাঁহার চষষযা চনবর্চিতাবক তাাঁহার সচহত যেতগুচ।র 

উপর চি া যর্োই া আচসর্ার  নয ডাচকব।নক তাাঁহার কথার্াতবা সমস্তই চে। স্ত্রীচষো-

কােব   যস-চর্ষব  তাহার অচভপ্রা  চক, এই ।ই াক স্ববিষ এর্ং উহার ধমবসমূহ সম্ববে 

তাাঁহার ধারণা যে সমন্ব মূ।ক, তাাঁহার চনব র চর্বষষে শুধু এইিুকু যে, চতচন িাবহন—

চহন্দুধমব চনচি  না থাচক া সচক্র  হউক এর্ং পবরর উপর প্রভার্ চর্স্তার কচর া 

তাহাচিগবক স্বমবত আন ন কচরর্ার সামথবয উহার থাকুক; যকর্। অসৃ্পষযতাবকই চতচন 

অস্বীকার কচরবতন—এই-সর্ সম্ববে চতচন র্চ।বত ।াচগব।নক পবর চতচন গভীর ভাবর্র 

সচহত—োাঁহারা খুর্ প্রািীনপিী (Orthodox), তাাঁহাবির অবনবকর অসাধারণ ধমবভার্ 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । স্বামীজীর সবিত বিমালবে।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 64 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সম্ববে র্চ।ব।নক র্চ।ব।ন, ‘ভারবতর অভার্ কােবকুষ।তা (Practicality)ক চকন্তু যস নয 

ভারত যেন কখন  পুরাতন চিন্তাষী।  ীর্বনর উপর তাহার অচধকার োচে া না যি ক’  

  

‘শ্রীরামকৃে র্চ। াবেন, সমুবদ্রর নযা  গভীর এর্ং আকাবষর নযা  উিার হ  াই আিষবক 

চকন্তু চন মচনষ্ঠার সচহত গভীর অন্ত বীর্বনর যকান অপচরহােব সেকব নাই, এই সম্বে 

আকচস্মকক আর েচি আমরা চনব রা চনব বির চিক কচর, তাহা হইব।  গৎ  চিক হই া 

োইবর্, কারণ আমরা সকব।ই চক এক নচহ? শ্রীরামকৃে পরমহংস তাাঁহার চভতবরর চনগূঢ় 

তত্ত্বগুচ।র পেবন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খর্র রাচখবতন; তথাচপ র্াহযিষা  চতচন পুরািস্তুর 

কমবতৎপর   কমবপিু চেব।নক’  

  

অতঃপর চতচন গুরুপূ া-রূপ যসই  চি। প্রশ্নচি সম্ববে র্চ।ব।ন, ‘আমার চনব র  ীর্ন 

যসই মহাপুরুবষর িচরবত্রর প্রচত প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা িাচ।ত, চকন্তু এচি অপবরর পবে 

কতিূর খাচিবর্, তাহা প্রবতযবক চনব  চনব ই চিক কচর া ।ইবর্ক অতীচন্দ্র  তত্ত্বসক। 

শুধু যে এক ন য।াবকর মধয চি াই  গবত প্রসাচরত হ , এমন নবহক’  

  

১১ অগষ্টক এই চিন করবকাষ্ঠী যিখার  নয আমাবির মবধয এক নবক স্বামী ীর চনকি 

ভৎবসনা সহয কচরবত হই াচে।ক চতচন র্চ।ব।ন, ‘এ চ চনষিাবক সকব।ই িা , তরু্ সমগ্র 

ভারত ইহাবক যহ  োন কবর, রৃ্ণা কবরক’ এক বনর একিু চর্বষষ  কা।চতর উেবর 

র্চ।ব।ন, ‘যিহারা যিচখ া িচরত্র র্চ। া যি  া  আচম সমথবন কচর নাক র্চ।বত চক, 

যতামাবির অর্তার এর্ং তাাঁহার চষষযর্গব েচি চসদ্ধাইগু।া না যিখাইবতন, তাহা হইব। 

আচম তাাঁহাবক আর  যর্ষী সতযসে র্চ। া মবন কচরতামক এই কাবেবর  নয রু্দ্ধ এক 

চভেুবক সঙ্ঘিুযত কচর াচেব।নক’  

  

১২   ১৩ অগষ্টক স্বামী ী আ কা। এক ন ব্রাহ্মণ পািক রাচখ াবেনক এক ন মুস।মান 

পেবন্ত তাাঁহাবক রাাঁচধ া চিবত পাবর, তাাঁহার এইরূপ অচভপ্রাব র চর্রুবদ্ধ অমরনাথ-োত্রী 

সাধুবির েুচিগুচ। র্েই মমবস্পষবী চে।ক তাাঁহারা র্চ। াচেব।ন, ‘অন্ততঃ চষখবির যিবষ 

এচি কচরবর্ন না, স্বামী ী!’ এর্ং চতচন  অর্বষবষ সিচত চি াচেব।নক চকন্তু উপচস্থত 
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চতচন তাাঁহার মুস।মান মাচির চষশু কনযাচিবক উমারূবপ পূ া কচরবতচেব।নক ভা।র্াসা 

র্চ।বত যস শুধু যসর্া করা রু্চিত, এর্ং স্বামী ীর কাশ্মীর তযাবগর চিবন যসই চষশু তাাঁহার 

 নয একথা। আবপ। সানবন্দ চনব  সমস্ত পথ হাাঁচি া িঙ্গা  তুচ। া চি া চগ াচে।ক 

স্বামী ীবক তৎকাব। সেূণব উিাসীন মবন হইব।  র্াচ।কাবক চতচন কখন  ভুচ। া োন 

নাইক কাশ্মীবর থাচকবত থাচকবতই চতচন একচিনকার কথা প্রা ই সানবন্দ স্মরণ কচরবতনক 

র্াচ।কা যসচিন যনৌকার গুণ িাচনর্ার রাস্তা  একচি নী।র্বণবর ফু। যিচখবত পা , এর্ং 

যসখাবন র্চস া উহাবক একর্ার এধাবর, একর্ার  ধাবর আর্াত কচরবত কচরবত কুচে 

চমচনি কা। যসই ফু।চির সচহত একাকী কািা ক 

  

নিীতবি একখডলী  চম চে।, তাহার উপর চতনচি যিনার গাে  চন্ম াচে।ক ইহাবির কথা 

ভাচর্ব।ই আমরা এই সমব  এক চর্বষষ আনন্দ অনুভর্ কচরতামক কারণ—কাশ্মীবরর 

মহারা  স্বামী ীবক উহা চির্ার  নয উৎসুক হই াচেব।ন এর্ং আমাবির যে ভাবর্ কাবেব 

‘যিবষর য।াবকর দ্বারা, যিবষর য।াবকর  নয, এর্ং যসর্ক   যসর্য—উভব রই 

প্রীচতকর’—এই মহান্ ভার্ রূপাচ ত হইবর্, উি স্থানচিবক তাহারই এক কমব-বকন্দ্র 

র্চ। া আমরা সকব। এক মানসচিত্র অচাত কচর।ামক 

  

নারীগণই গৃহচনমবাণস্থাবনর মাঙ্গচ।ক কােব চর্ধান কচরবর্ন, ভারবত প্রিচ।ত এই ধারণা 

 ানা থাকা  এক ন র্চ। া উচিব।ন, আমরা উি স্থাবন চগ া চকেুেবণর  নয োউচন 

যফচ। া উহাবক িখ। কচর া ।ইব। চকরূপ হ ? উি স্থান ই বরাপী গণ কতৃবক র্যর্হৃত 

োউচন যফচ।র্ার যোিখাি স্থানগুচ।র মবধয অনযতম চে। র্চ। া ইহা স্ভবর্ হই াচে।ক 

  

১২ 

  

স্থান—যিনার-তব। োউচন, শ্রীনগর) 

কা।—১৪ অগষ্ট হইবত ২০ যসবেম্বর 

  

১৪ অগষ্ট—৩ যসবেম্বরক রচর্র্ার প্রাতঃকা।; পরর্তবী অপরাবে আমাবির সচনর্বে 

অনুবরাবধ স্বামী ী আমাবির সচহত িা পান কচরবত আচসবত সিত হনক এক ন 
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ই বরাপীব র সচহত সাোৎ করাই চে। উব্ষযক চতচন যর্িাবন্তর এক ন অনুরাগী র্চ। া 

যর্াধ হই াচে।ক এ-চর্ষব  স্বামী ীর চকন্তু যকান উৎসাহ যিখা যগ। নাক চতচন ঐ 

চ োসুবক রু্িাইর্ার  নয েৎপবরানাচস্ত যক্লষ স্বীকার কচর াচেব।ন র্বি, চকন্তু তাাঁহার 

যিষ্টা এবকর্াবরই চনষ্ফ। হই াচে।ক অনযানয কথার সবঙ্গ চতচন র্চ। াচেব।ন, ‘আচম যতা 

িাই—চন ম।ঙ্ঘন করা স্ভবর্ হউক, চকন্তু তা হ  কই? েচি সতয-সতযই আমরা যকান 

চন বমর র্যচতক্রম কচরবত সমথব হইতাম, তাহা হইব। যতা আমরা মুি হই া োইতামক 

োহাবক আপচন চন ম-ভঙ্গ র্ব।ন, উহা যতা অনয এক প্রকাবর চন মপা।ন মাত্রক’ তৎপবর 

চতচন তুরী  অর্স্থা সম্ববে চকেু রু্িাইবত যিষ্টা কচরব।নক চকন্তু োাঁহাবক চতচন কথাগুচ। 

র্চ।ব।ন, তাাঁহার শুচনর্ার কান চে। নাক 

  

১৬ যসবেম্বরক মঙ্গ।র্ার চিন চতচন আর একর্ার মধযােবভা বন আমাবির েুদ্র 

োউচনবত আচসব।নক অপরাবে এমন য াবর রৃ্চষ্ট শুরু হই। যে, তাাঁহার চফচর া ো  া 

হই। নাক চনকবি একখাচন িবডর ‘রা স্থান’ পচে াচে।, তাহাই উিাই া ।ই া কথা  

কথা  মীরার্াঈ-এর কথা পাচেব।নক র্চ।ব।ন, ‘র্াে।ার আধুচনক  াতী  ভার্সমূবহর 

দুই-তৃতী াংষ এই র্ইখাচন হইবত গৃহীতক’ োহার সক। অংষই উেম এমন ‘িবড’র 

মবধয—চেচন রাণী হই া  রাণীে পচরতযাগ কচর া কৃে-বপ্রচমকাগবণর সবঙ্গ পৃচথর্ীবত 

চর্িরণ কচরবত িাচহ াচেব।ন, যসই মীরার্াঈ-এর গ্প চি তাাঁহার সর্বাবপো চপ্র  চে।ক 

চতচন যে ষরণাগচত, প্রাথবনাপরতা   সর্ব ীবর্ যসর্া প্রিার কচর াচেব।ন, উহা যে 

শ্রীয়িতনয-প্রিাচরত ‘নাবম রুচি  ীবর্ ি া’র ভার্ হইবত চভন্ন, তাহা  উবল্লখ কচরব।নক 

মীরার্াঈ স্বামী ীর অনযতম প্রধান যপ্ররণািাত্রীক চর্খযাত িসুযদ্বব র হিাৎ স্বভার্-

পচরর্তবন, এর্ং যষবষ শ্রীকৃে আচর্ভূবত হই া তাাঁহাবক চর্গ্রবহ ।ীন কচর া যফচ।ব।ন—

এই-সর্ গব্প র কথা য।াবক অনযানয সূবত্র অর্গত আবে, যসগুচ।বক চতচন মীরার্াঈ-এর 

গব্প র অন্তভুবি কচরবতনক একর্ার চতচন মীরার্াঈ-এর একচি গীত আরৃ্চে এর্ং অনুর্াি 

কচর া এক ন মচহ।াবক শুনাইবতবেন, শুচন।াম; আহা, েচি সর্িা মবন রাচখবত 

পাচরতাম! তাাঁহার অনুর্াবির প্রথম কথাগুচ। এই, ‘ভাই ।াচগ া থাক, ।াচগ া থাক, 

।াচগ া থাক!’ এর্ং যষষাংষ এই চে।—‘যসই অাা র্াা নামক িসুয ভ্রাতৃদ্ব , যসই চনষ্ঠুর 
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সু ন কসাই এর্ং যখ।ার েব। চি াপাখীবক কৃেনাম কচরবত চষখাই াচে। যসই গচণকা, 

তাহারা েচি উদ্ধার পাই া থাবক, তবর্ সকব।রই আষা আবেক’  

  

আর্ার, আচম তাাঁহাবক মীরার্াঈ-এর যসই অদু্ভত গ্প চি র্চ।বত শুচন াচেক মীরার্াঈ 

রৃ্ন্দার্বন যপৌাঁচে া  য়নক চর্খযাত সাধুবক চনমন্ত্রণ কবরনক রৃ্ন্দার্বন পুরুবষর সচহত 

নারীগবণর সাোৎ অকতবর্য, এই র্চ। া সাধু োইবত অস্বীকার কবরনক েখন চতনর্ার 

এইরূপ র্চি।, তখন ‘রৃ্ন্দার্বন আর যকহ যে পুরুষ আবে, তাহা আচম  াচনতাম নাক 

আমার ধারণা চে।—এখাবন শ্রীকৃেই একমাত্র পুরুষরূবপ চর্রাচ ত!’ এই র্চ। া 

মীরার্াঈ স্ব ং তাাঁহার চনকি গমন কচরব।নক েখন চর্চস্মত সাধুর সচহত তাাঁহার সাোৎ 

হই।, তখন ‘চনবর্বাধ, তুচম নাচক চনব বক পুরুষ র্চ। া অচভচহত কর?’—এই র্চ। া চতচন 

স্বী  অর্গুণ্ঠন সেূণবরূবপ উবন্মািন কচর া যফচ।ব।ন আর যেমন সাধু সভব  িীৎকার 

কচর া তাাঁহার সিুবখ সাষ্টাবঙ্গ প্রচণপাত কচরব।ন, অমচন চতচন  তাাঁহাবক মাতা যেরূবপ 

সন্তানবক আষীর্বাি কবরন, যসইরূবপ আষীর্বাি কচরব।নক 

  

অিয স্বামী ী আকর্বরর প্রসঙ্গ উত্থাপন কচরব।ন, এর্ং উি র্ািষাবহর সভাকচর্ 

তানবসবনর রচিত তাাঁহার চসংহাসনাচধবরাহণ-চর্ষ ক একচি গীত আমাবির চনকি 

গাচহব।নক 

  

তারপর স্বামী ী নানা কথা কচহবত কচহবত ‘আমাবির  াতী  র্ীর’ প্রতাপচসংবহর সম্ববে 

র্চ।বত ।াচগব।নঃ যকহ তাাঁহাবক কখন  র্ষযতা স্বীকার করাইবত পাবর নাইক হাাঁ, একর্ার 

মুহূবতবর  নয চতচন পরাভর্ স্বীকার কচরবত প্র।ুব্ধ হই াচেব।ন র্বিক একচিন চিবতার 

হইবত প।া বনর পর মহারাণী স্ব ং রাবত্রর সামানয খার্ার প্রস্তুত কচর াবেন, এমন 

সমব  এক েুচধত মা বার যেব।বির  নয যে রুিীখাচন চনচিষ্ট চে।, তাহারই উপর িাপি 

মাচর া যসখাচন ।ই া যগ।ক যমর্ার-রা  স্বী  চষশুসন্তানগুচ।বক খাবিযর  নয কাাঁচিবত 

যিচখব।নক তখন র্াস্তচর্কই তাাঁহার র্ীরহৃি  অর্সন্ন হই া পচে।ক অিূবর স্বািন্দয এর্ং 

ষাচন্তর চিত্র যিচখ া চতচন প্র।ুব্ধ হইব।ন, এর্ং মুহূবতবর  নয চতচন এই অসমান েুদ্ধ 

হইবত চর্রত হই া আকর্বরর সচহত চমত্রতা-স্থাপবনর সা্প  কচর াচেব।ন; চকন্তু তাহা 
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যকর্। এক মুহূবতবরই  নযক সনাতন চর্শ্বচন ন্তা পরবমশ্বর তাাঁহার চপ্র  নবক রো কচর া 

থাবকনক উি চিত্র প্রতাবপর মানসপি হইবত অন্তচহবত হইবত না হইবতই এক রা পুত 

নরপচতর চনকি হইবত িূত আচস া তাাঁহাবক যসই প্রচসদ্ধ কাগ পত্রগুচ। চি।ক তাহাবত 

য।খা চে।ঃ ‘চর্ধমবীর সংস্পবষব োাঁহার যষাচণত ক।ুচষত হ  নাই, এরূপ য।াক আমাবির 

মবধয মাত্র এক ন আবেনক তাাঁহার  মস্তক ভূচমস্পষব কচর াবে, এ কথা যেন যকহ কখন  

র্চ।বত না পাবরক’ পাি কচরর্ামাত্র প্রতাবপর হৃি  সাহস এর্ং নূতন আত্মপ্রতযব  

সঞ্জীচর্ত হই া উচি।ক চতচন র্ীরগবর্ব যিষ হইবত ষত্রুকু। চনমূব। কচর া উি পুবর 

চনরাপবি প্রতযার্তবন কচরব।নক 

  

তারপর অনূঢ়া রা নচন্দনী কৃেকুমারীর যসই অদু্ভত গ্প  শুচন।ামক একাচধক নরপচত 

একসবঙ্গ তাাঁহার পাচণগ্রহণ কচরবত িাচহবতচেব।নক আর েখন চতনচি রৃ্হৎ র্াচহনী পুরদ্বাবর 

উপচস্থত, তাাঁহার চপতা যকান উপা ান্তর না যিচখ া কনযাবক চর্ষ চিবত মনঃস্থ কচরব।নক 

কৃেকুমারীর খুল্লতাবতর উপর এই ভার অচপবত হই।ক র্াচ।কা েখন চনচদ্রতা—যসই সম  

খুল্লতাত উি কােব সোিনাথব তাাঁহার কবে প্রবর্ষ কচরব।নক চকন্তু যসৌন্দেব   যকাম। 

র্ স যিচখ া এর্ং চষশুকাব।র মুখ  মবন পো  তাাঁহার যোদৃ্ধহৃি  িচম া যগ। এর্ং 

চতচন চনচিবষ্ট কােব কচরবত অেম হইব।নক যকান ষব্দ শুচনবত পাই া কৃেকুমারী  াচগ া 

উচিব।ন এর্ং চনধবাচরত সাব্প র চর্ষ  অর্গত হই া হাত র্াোই া র্াচিচি ।ইব।ন 

এর্ং হাচসবত হাচসবত যসই চর্ষ পান কচর া যফচ।ব।নক এইরূপ ভূচর ভূচর গ্প  আমরা 

শুচনবত ।াচগ।ামক কারণ, রা পুত-র্ীরগবণর এরূপ গ্প  অসংখযক 

  

২০ যসবেম্বরক ষচনর্াবর স্বামী ী দুই চিবনর  নয আবমচরকার রা িূত   তাাঁহার পত্নীর 

আচতথয স্বীকার করবত ডা। হ্রবি গমন কচরব।নক যসামর্াবর চফচর া আচসব।ন এর্ং 

মঙ্গ।র্াবর স্বামী ী আমাবির নূতন ‘মবি’ (আমরা োউচনর ঐ আখযাই চি াচে।াম) 

আচসব।ন এর্ং োহাবত চতচন গাবডলীরর্। োত্রা কচরর্ার পূবর্ব কব ক চিন আমাবির সচহত 

র্াস কচরবত পাবরন—এই উব্বষয তাাঁহার যনৌকাখাচনবক আমাবির যনৌকার খুর্ চনকবি 

।াগাইব।নক 
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[সোিক (স্বামী সারিানন্দ)—চ।চখত পচরচষষ্ট] 

  

গাবডলীরর্। হইবত স্বামী ী অবটার্বরর প্রথম সপ্তাবহর মবধযই চফচর া আচসব।ন, এর্ং 

চর্বষষ যকান কারণর্ষতঃ চতচন যে কব ক চিবনর মবধযই র্াে।া যিবষ োইর্ার সা্প  

কচর াবেন, তাহা সকব।র চনকি প্রকাষ কচরব।নক স্বামী ীর ই বরাপী  সচঙ্গগণ 

ইতঃপূবর্ব ষীত পচেবতই ।াবহার, চিল্লী, আগ্রা প্রভৃচত উের-ভারবতর মুখয নগরগুচ। 

যিচখর্ার সা্প  কচর াচেব।নক অতএর্ সকব।ই একত্র ।াবহাবর প্রতযার্তবন কচরব।নক 

এখাবন ক  নবক উের-ভারবতর স্থানাচি িষবন কচরর্ার সা্প  কাবেব পচরণত কচরবত 

রাচখ া স্বামী ী সি।র্ব। কচ।কাতা  চফচর া আচসব।নক 
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