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- স্বা ীবমে্সা

স্বামাজ র 

‘স্বামীজী, আমবার পিছনে খুব লবাগনেে ।’ 

স্বামীজীর সম্বনধে শৈৈনবর স্মৃপেচবারণবা করনছে শ্রীরবামকমৃ নণের 
অে্যেম গমৃহীভক্ত এবং স্বামীজীর পবনৈষ অেুরবাগী,  বসুমেীসবাপহে্য মপদিনরর 
প্রপেষ্বােবা ও স্ত্বাপিকবারী সুিুরুষ উনিন্দ্রেবাথ মুনখবািবাি্যবানের সহিপমমিণী 
এবং শ্রীরবামকমৃ ণে ও সবারদবানদবীর আত্ীেবা ও দপষিনণশ্বনর েবাঁনদরই স্নেনহ 
িপরিবাপলেবা ভবেবাপরণী স্দবী ।

 
---- আমবানক স্বামীজী ৈবাকচুন্ী বনল স্ষিিবানেে । খুব কবানলবা পছলবাম 

স্দখনে । কুচকুনচ কবানলবা । ভবানের হবাঁপির কবাপলনকও হবার মবােবাে । পকন্তু 
পেপে যখে ‘কবানলবা’ বনল স্খিবানেে েখে ভীষণ স্রনগ স্যেবাম । পেপে 
এনসনছে শুেনল লুপকনে িিেবাম । পকন্তু পিক খঁুনজ খঁুনজ স্বর করনেে । 
আর পেনজই হবাসনেে । আববার ভবালওববাসনেে খুব । আমবানক কবানছ স্েনক 
হবাে ভপেমি কনর জবামরুল, স্িেবারবা, কবানলবাজবাম পদনেে । 

কী েবাঁর ভবালববাসবা ! এখে যখে ভবাপব, স্চবাখ জনল ভনর যবাে । 
এক গ্বাস জল আমবার হবানে েবাঁর চবাই-ই চবাই । আববার স্ষিিবানেবার 

জে্য বলনেে, ‘স্েবার ঐ কবানলবা হবানে জল স্খনে আমবার স্েন্বা কনর’। 
স্সজে্য জল চবাইনল আপম পদেবাম েবা । পকন্তু স্স কথবা স্ৈবানে স্ক ! বলনেে, 
দ্যবাখ ৈবাঁকচুন্ী, সবািুনক স্সববা কর । সবািুনক জল খবাওেবানল গবানের রঙ ফসমিবা 
হে । খবাইনে দ্যবাখ, েুই আমবার মে ফসমিবা হনে যবাপব । ফসমিবা যপদ েবাও স্হবাস 
েনব ফুট্ ফুনে পৈনবর মে বর পেশ্চেই িবাপব । স্ে, এখে জল খবাওেবা, 
িবাপরস স্েবা এক পছপলম েবামবাক খবাওেবা । 

স্ৈষ িযমিন্ত জল এনে পদেবাম । 
….পবনের িনর যখে আমবাে স্বামী বলনছে, ‘েনরে এনসনছ, সুিবাপর 

স্কনে দবাও’ । আপম বনলপছলবাম, ‘আপম িবারব েবা । ও আমবাে কবানলবা স্মনে 
বনলনছ’ । স্ছবাট্ট স্মনে । দুষু্ মে । ‘ওই স্য কবানলবা স্মনে’ বনলনছ, স্স 
কথবােবা পিক মনে পছল ! 

….পবনদৈ স্থনক পফনর এনলে স্বামীজী । পবশ্বপবখ্যবাে পবনবকবােদি 
পকন্তু েখনেবা স্সই েনরেই পছনলে --- 

হিবাৎই একপদে আমবানদর কবাৈীর ববাপিনে এনস হবাপজর । সববাই 
স্েবা এনকববানর থ ! সূনযমির মনেবা স্দখনে, স্যে আগুে জ্বলনছ ! যবারবা েবাঁর 
সনগে এনসপছল, েবানদরনক বলনলে, ‘স্েবামরবা সব যবাও । আপম আজ এখবানে 
থবাকব ।’ সববাই চনল স্গল । 

….বলনলে, ‘কই স্র ৈবাঁকচুন্ী !’ খুব স্জবানর স্জবানর কথবা বলনেে । 
‘আমবানক অভ্যথমিেবা করপলপে !’ আপম স্েবা স্কঁনদ স্ফনলপছ । িুরনেবা কথবা 
মনে িনি স্গল । 

আমবানক কবাঁদনে স্দনখ আমবার দুখবাে হবাে জপিনে িনর বলনলে, 
‘আপম আজ এলবাম, আর েুই এখে কবাঁদপব ! েনব আপম যবাই । এখবানে 
এলবাম দুনেবা প্রবাণ খুনল কথবা বলব; আনগর মে কনর হবাসব । েুই স্রঁনি 
স্েবার ওই কবানলবাহবাে পদনে সবািুনসববা করপব ।…… 

…. স্ে, এই সব িিবা-চূিবা খুনল শুলুম স্েবার স্মনেনে । আনগ স্েবা 
এক পছপলম েবামবাক খবাই, িনর অে্য কথবা ।’

এই বনল েবােেবাে হনে শুনে িিনলে । েখে স্কবাথবাে স্গল আমবার 
কবান্বা ! খবাববার ব্যবস্বা করনে ছুনেবাছুপে শুরু করলবাম । 

আপম স্যখবানে রবান্বা বপসনেপছ, এনস বসনলে মবাপেনেই । বললবাম, 
‘আসে পদই ?’ 

বলনলে, ‘েবা । রবাখ স্েবা আপদনখ্যেবা । হ্যবাঁনর ৈবাকচুন্ী, স্ৈষ িযমিন্ত 
স্েবার হবানের চচ্চপি স্খনে এলবাম স্র ! এে থবাকনে স্েবার চচ্চপি বপি পদনে 
মনে িনি স্গল । ওইপে রবাঁিপব বুেপল ….’ 

স্ক বলনব, এ আনমপরকবা কবাঁপিনে পদনে এনসনছ । 
আপম যেই বপল, ‘ওিনর পগনে বস েবা ।’ 
বনলে, ‘স্স পক স্র, আপম পক স্েবার শ্বশুরেনরর স্লবাক স্য অমে 

করপছস ?  একেবা গবাে কপর । ববাদ্যযন্ত্র পকছু আনছ ?’  
আপম বললবাম, ‘আপম পক ওসব পেনে এনসপছ েবাপক ?’ 

‘েনব থবালবােবা স্দ ।’
থবালবা ববাপজনেই একেবা গবাে িরনলে । স্স স্য পক মিু ! কবাে ভনর 

আনছ এখনেবা । 
গবাে িনরনছে – 
‘ৈ্যবামবা মবা পক আমবার কবানলবা স্র,
কবানলবা রূনি পদগম্বরী হৃদিদ্ম কনর আনলবা স্র !’ 
আববার ওরই মনি্য মনি্য বলনছে, 
‘ৈবাঁকচুন্ী পক কবানলবা স্র !
আমবার হৃদিদ্ম কনর আনলবা স্র ।’ 
আর কী হবাপস ! ববাববা ! কী আেদিই েবা েনর িিনছ । আপম স্েবা 

রবাঁিপছ, ওই গবাে শুনে উনি িবালবাপছি । েখে বলনলে, ‘েনব অে্য গবাে স্ৈবাে 
– িবাকুরনক স্য গবানে মুগ্ধ কনরপছলবাম স্সই প্রথম পদনের গবােেবা কপর --- 

‘মে চল পেজ পেনকেনে!
সংসবার – পবনদনৈ পবনদৈীর স্বনৈ ভ্রম স্কে অকবারনণ’ --- 
একেবার ির একেবা গবাে স্গনে চলনলে । রবান্বা হনলবা, নেবাে করনে 

বললবাম । পেনচ পগনে পেনজই কুনেবা স্থনক জল েুনল স্বৈ কনর নেবাে 
সবারনলে । 

‘ৈবাঁকচুন্ী, স্দ এববানর, সবামনে বস, সবািুনসববা কর । চচ্চপি স্দ । 
স্ছবালবার েবাল স্মবােবা কনর স্রঁনিপছস । ববাহ্ , স্েবার েনব মনে আনছ আপম 
পক চবাই । ’ 

আর মুনখ দপষিনণশ্বনরর কবাপহেী । িবাকুর স্কমে কনর গবাইনেে, 
েবাচনেে, আববার স্রনগ পগনে বকনেে, েবারিরই হবাে ভপেমি প্রসবাদ পদনেে 
– এইসব ।

েবারির স্মনেনে শুনে েুম । 
বলনলে ‘েবাপকস পে ’।
লম্ববা েুম পদনে পবনকনল উনি বলনলে, ‘ওনর ৈবাঁকচুন্ী, অনেক বছর 

এমে েুম েুনমবাইপে ’
সধে্যবা কবাপেনে চনল স্গনলে । আপম দুনচবানখ ওঁর িথ স্চনে রইলবাম । 
বলনলে, ‘একদম মে খবারবাি করপবপে । স্েবার পকনসর দুঃখ ! 
---স্েবার ভবাবেবা পেপে, েবাঁর ভবাবেবা েুই । 
িবাকুর স্েবার িবা ছপিনে কবান্বা ভবানলবাববাসনেে, স্েবানক স্খপিনে 

কবাঁদবানেে, আনজবা েবাই । েুই িবা ছপিনে বনস কবাঁপদস । 
দপষিনণশ্বনর স্ছবােনবলবাে কবাঁদপেস স্েবার পেনজর জে্য, এখে কবাঁপদস 

েবাঁর জে্য । পেনজর কবান্বা আেমিেবাদ, ঈশ্বনরর জে্য কবান্বা েবাঁর গুণকীেমিে । ’ 
 আেদিমে স্বামীজী, প্রবানণবাছিল স্বামীজী, রপসক স্বামীজী, স্প্রপমক 

স্বামীজী -- এরকম কে েবা ছপব েবাঁর জীবেীর এ্যবালববানম িরবা আনছ – যবা 
স্দখনে স্দখনে কখেও হবাসনে হে, কখেও কবাঁদনে হে, কখেও ববা 
পচন্তবামগ্ন হনে হে । 

িবাশ্চবানত্্য িমমিযবাজকনদর ইনমজ েবাঁরবা গম্ীরবাত্বা । স্বামীজী 
এনকববানরই েবার পবিরীে । েবাঁর হবাপসর, রপসকেবার স্যে পবরবাম স্েই ।  
‘প্রবাণ অফুরবাে ছপিনে স্দদবার পদপব’র এক সবাথমিক পববরণ । স্স রূি স্দনখ 
এক িবাশ্চবাত্্যববাসীর পবপস্ে প্রশ্ন, ‘স্বামীজী আিপে পক কখেও গম্ীর হে 
েবা ?’ গম্ীর হনে স্বামীজীর চট্ জলপদ জববাব, ‘হই বই পক, যখে স্িে 
কবামিবাে ।’ বনলই আববার হবাপস । 

িবাশ্চবানত্্য খ্ীষ্বাে িমমিযবাজকনদর অিপ্রচবানরর ফনল আনমপরকবা-
ইউনরবানির সবািবারণ মবােুষনদর ভবারেবষমি সম্বনধে আজগুপব সব িবারণবা । 
যখেই সুনযবাগ এনসনছ স্বামীজী েীব্র িপরহবাস কনর স্সসব িবারণবা েস্যবাৎ 
করনে স্চনেনছে । কনেকেবা েমুেবা । 

একজনের প্রশ্ন ‘স্বামীজী আপম শুনেপছ ভবারনে পৈশুনদর েদীনে 
স্ফনল স্দওেবা হে ।’  

স্বামীজীর জববাব ‘পিক । শৈৈনব আমবানকও স্ফনল স্দওেবা হনেপছল । 
পকন্তু আপম এমেই স্মবােবা পছলবাম স্য কুমীর আমবানক স্খনে িবানরপে ।’  
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স্বামীজীর গ 

আর একববার একজে মপহলবা স্্বােবার প্রশ্ন ‘ভবারনে স্েবা স্বনছ স্বনছ 
স্মনেনদর গগেবাে স্ফনল স্দওেবা হে শুনেপছ ।’  স্বামীজীর জববাব ‘ম্যবােবাম, 
আিপে পিকই শুনেনছে । স্সই জনে্যই স্েবা স্সনদনৈ এখে প্রসনবর দবাপেত্ 
িুরুষরবাই পেনেনছ ।’ 

আববার কখেও েবাঁর িপরহবাসিূণমি জববানব এমে গভীরেবা থবাকে স্য 
বুেনে স্গনল ভবাবনে হে । ভ্রমণকবানল স্বামীজী কখেও স্ীমবার ববা স্রেে 
িরবার জে্য ব্যস্তেবা প্রকবাৈ করনেে েবা – ফনল গবাপি স্ফল করবার েেেবা 
মবানে মবানেই েেে । এ পেনে েবাঁর িবাশ্চবানত্্য ভ্রমণসগেীরবা কখেও কখেও 
অেুনযবাগ করনেে । ‘Indians have no sense of time’ 

স্বামীজীর উত্র, ‘Because we live in eternity- All time 
belongs to us’. 

স্বামীজীর িপরহবাস স্য সব সমে কথবার মনি্য সীমবাবদ্ধ থবাকনেবা েবা 
েে, ‘প্রবাক্ পেকবাল স্জবাক্ স্সও’ পেপে পছনলে পসদ্ধহস্ত । 

স্বলুি মনির েেেবা । স্জবানসপফে ম্যবাকলবাউে েবাঁর িবাশ্চবানত্্যর 
অেুরবাপগেীনদর মনি্য অে্যেম । স্বামীজী েবাঁনক আদর কনর ‘স্জবা’ বনল 
েবাকনেে । মযমিবাদবািূণমি েবাঁর আচবার-আচরণ । এপেনকে সম্বনধে সদবা 
সনচেে । স্বামীজীর একববার ইনছি হল েবাঁনক পেনে মজবা করবার । স্বামী 
সুনববািবােদি, েবাঁর সরলেবা ও অ বেস্কেবার জে্য পেপে গুরুভবাই হনলও, 
স্বামীজী েবাঁনক স্খবাকবা বনল েবাকনেে । স্বামীজী েবাঁনক একপদে স্েনক 
বলনলে, ‘স্খবাকবা, েুই এই খবাববারেবা ‘স্জবা’স্ক পদনে আে । স্স স্েবানক 
পেশ্চেই Thank you বলনব । েুই েবার উত্নর ‘Don’t care’ বনল চনল 
আসপব’ । এ এনকববানরই এপেনকে পবরুদ্ধ ব্যবহবার । সরল সুনববািবােদি 
এসব পকছুই সনদিহ েবা কনরই স্বামীজীর আনদৈ িবালে কনর পজপেষেবা 
স্জবানসপফেনক পদনেনছে; স্জবানসপফে েৎষিণবাৎ Thank you বনলনছে । 
সুনববািবােদিজীও স্বামীজীর স্ৈখবানেবা কথবা ‘Don’t care’ বনল এব্যবাউে 
েবােমি । 

স্দখনে েবা স্দখনে ভীষণ উনত্পজে হনে – স্বামীজী পিক স্যমেপে 
আদিবাজ কনরপছনলে – স্জবা হবাঁফবানে হবাঁফবানে স্বামীজীর কবানছ এনস স্রনগ 
স্ফনে িনিনছে ‘What right this lad has to humiliate me !’ 

স্জবা-র স্সই মূপেমি স্দনখ স্বামীজীর পক হবাপস !       
আর একপে েেেবা । পগরীৈববাবুর সনগে স্বামীজীর কথবা চলনছ । 

স্বামীজী একসমে বলনলে, ‘স্দখ পজ,পস,’—স্বামীজী পগরীৈববাবুনক ‘পজ পস’ 
বনল েবাকনেে – ‘েুপম যবাই বল, সবানি পেে হবানের মনি্য স্সই পবরবাে 
িূণমিব্রহ্ম কখনেবা আসনে িবানরে েবা ।’  পগরীৈচন্দ্র বলনলে, ‘হ্যবাঁ হে, স্কে 
হনব েবা ?’ েকমি শুরু হনলবা, স্কউই পেনজর মে ছবািনে রবাপজ েে । ক্রনম 
পবেকমি  উচ্চগ্বানম উিল । দুজনেই স্েবা অসবািবারণ িীসম্পন্, িপডিে এবং 
ববাক্ যুনদ্ধ পেিুণ । 

স্বামীজী ৈবান্তভবানব কথবা বনল যবানছিে, পকন্তু পগরীৈচন্দ্র ক্রনমই 
উনত্পজে । বহুষিণ স্কনে স্গল । পগরীৈচন্দ্র আর পেনজনক সবামনল রবাখনে 
িবারনছে েবা; স্বামীজীও পগরীৈচন্দ্রনক ক্রনম ক্রনম আরও উনত্পজে কনর 
েুলনছে । স্ৈনষ পগরীৈচন্দ্র পচৎকবার কনর মবাপেনে হবাে চবািনি বনল 
উিনলে : ‘হ্যবাঁনর ৈবালবা এনসনছ, আপম স্দনখপছ ।’ 

স্বামীজী েৎষিণবাৎ উনি পগরীৈচন্দ্রনক আপলগেণ করনলে । স্দবােলবা 
স্থনক পসঁপিনে েবামবার সমে স্বামীজী ববাবুরবাম মহবারবাজনক বলনছে, ‘পজ 
পস-র সবানথ দুনেবা false talk করবা স্গল । আমবার গুরুর এমে একজে 
পৈষ্য আনছ, যবানক পবশ্ববানসর অেল িবাহবাি স্থনক স্কউ েবামবানে িবারনব েবা। 

আর স্বাপমজীর ভবানলবাববাসবা – েবার পক েুলেবা আনছ? সবাগনরর 
উিমবা সবাগর । আকবানৈর উিমবা আকবাৈ । স্েমপে স্বামীজীর ভবানলবাববাসবার 
উিমবা স্বামীজীর ভবানলবাববাসবা । ভবানলবাববাসবার আকষমিনণই েবাঁর জন্ম । আর 
ভবানলবাববাসবানেই েবাঁর পস্পে । আর ভবানলবাববাসবার স্প্ররণবানেই েবাঁর স্দহিবারণ 
স্থনক স্দহে্যবাগ িযমি্যন্ত শুিু পদনে যবাওেবা – পবপেমনে পকছুই েবা চবাওেবা । 

স্বামী ব্রহ্মবােদিজী মন্তব্য কনরনছে, ‘স্বামীজীর পছল সব স্প্রনমর 
দমৃপষ্নে কবাজ । আমরবা েবানে দবাগ বুলবাপছি মবাত্র, েবাও হনে উিনছ েবা ।’ 

স্সবক কবােবাই মহবারবাজ স্বামীজীর স্সববা করনে করনে ক্বান্ত হনে 
েবাঁর বুনক মবাথবা স্রনখ েুপমনে িনিনছে । স্বামীজী দীেমিষিণ পস্র হনে শুনে 
স্থনকনছে যবানে ক্বান্ত স্সবনকর েুম েবা ভবানগে । 

স্বাপমজীর পৈষ্য অচলবােদিজী পলখনছে ‘স্বামীজী যখে েবাঁর পৈষ্যনদর 
‘ববাববা’  ‘ববাববা’ বনল সনম্ববািে করনেে েখে স্য পক আেদি হনেবা েবা বনল 
স্ববােবানেবা যবানব েবা ।’ স্বামীজীর ভবানলবাববাসবার সংস্পনৈমি অ ষিনণর জনে্যও 
যবাঁরবা এনসনছ েবাঁরবা আর কখেও েবা ভুলনে িবানরে পে – বণমিেবা করনেও 
িবানরে পে েবার গভীরেবা । 

েবাঁর ভবালববাসবাে িবাত্র-অিবানত্রর, স্যবাগ্যেবা অনযবাগ্যেবার পবচবার স্যমে 
পছল েবা স্েমপে পছল েবা েবার িপরমবানণর পহনসব পেনকৈ, েবা পছল েথবাকপথে 

পিক স্বপিনকর পবচবার । 
স্বলুনি এক মবােবাল মবানে মবানে আসে ও েবাচগবাে করে । েবানক 

‘জে-মবা-কবালী’ বনল েবাকবা হে । একপদে মনি স্বামীজী েবাঁর স্দবােবালবার 
েনর আনছে এমে সমে হিবাৎ ‘জেমবাকবালীর’ আপবভমিবাব । স্স স্েনচ-স্গনে 
সববাইনক খুব কনর হবাপসনে চনল স্গল । স্বামীজী েবাঁর পেনজর েনর থবাকনলও 
মনি স্কবাথবাে পক হনছি সব স্ের স্িনেে । একেু িনর স্খবাঁজ পেনছিে, 
স্লবাকেবা স্য স্েবানদর এে আেদি পদনে স্গল, েবানক পক পদপল!

যখে বলবা হল েবানক চবার আেবা স্দওেবা হনেনছ (েখেকবার পদনে চবার 
আেবা কমিনষি এখেকবার একৈ েবাকবার সমবাে) েখে স্বামীজী স্রনগ পগনে 
বলনলে, ‘পক, স্য স্লবাকেবা লবাখেবাকবার আেদি পদনে স্গল েবানক মবাত্র চবার আেবা 
পদনেপছস?’ েবারির একজেনক একেবাকবা পদনে বলনলে ‘যবা স্লবাকেবানক এই 
েবাকবােবা পদনে আে আর ভবানলবা কনর ‘স্খনে’ বপলস’।স্বামীজীনক মবােবালনক 
মদ খবাওেবার জে্য েবাকবা পদনে স্দনখ সবািুরবা অববাক । 

একববার স্রেনে যবানছিে । একপে স্স্ৈনে গবাপি স্থনমনছ । কবােবাই 
মহবারবাজ (িনর স্বামী পেভমিেবােদি) এনস স্খবাঁজ খবর পেনছিে । একপে 
মুসলমবাে স্ফপরওেবালবা চবােবাপসদ্ধ পবক্রে করনছ । স্বামীজী স্য কম্পবােমিনমনটে 
পছনলে, েবার সবামনে ববারববার আেবানগবােবা করনছ । অমপে স্বামীজী ব্রহ্মচবারীনক 
স্েনক বলনলে, “স্ছবালবানসদ্ধ স্খনল স্বৈ হে ! স্বৈ স্বাস্্যকর পজপেস !” 
স্বামীজীর মনেবাভবাব বুনে ব্রহ্মচবারী েবানক স্েনক একপে স্িবাঙবা পেনলে । 
পজপেসপের দবাম হেে এক িেসবা; পকন্তু স্বামীজী েবানক পকছু সবাহবায্য পদনে 
চবাে বুনে ব্রহ্মচবারী েবাঁনক পদনলে একপে পসপক । স্বামীজী েবানক স্েনক 
পজনঞেস করনলে, “পকনর ! কে পদপল?” ব্রহ্মচবারী বলনলে, “চবার আেবা ।”  
পেপে বনল উিনলে, “ওনর, ওনে ওর পক হনব? স্দ, একেবা েবাকবা পদনে স্দ । 
েনর ওর বউ আনছ, স্ছনলপিনল আনছ ।” একেু িনর বলনছে, “আহবা ! 
আজ স্ববািহে স্বপৈ পকছু হেপে । েবাই স্দখপছস েবা, ফবাস্মি স্সনকডি ক্বানসর 
সবামনে স্ফপর করনছ ।” স্ছবালবা অবৈ্য স্কেবাই হনলবা, ওই িযমিন্ত ! দবাঁনেও 
কবােনলে েবা । 

‘ওইেুকু পছল েবাঁর পবনৈষত্,’ মন্তব্য করনছে স্মৃপেচবারক মন্মথেবাথ 
মুনখবািবাি্যবাে । ‘যখে যবা ভবাবনেে, েবার অনেক গভীর িযমিন্ত ভবাবনেে । 
আমরবা স্দপখ পজপেস্বার কে দবাম হওেবা উপচে । এক িেসবা পক দুই 
িেসবা । আছিবা এক আেবা পদনে দবাও ! েবার জবােগবাে চবার আেবা পদনল যনথষ্ 
হনলবা বনল মনে কপর । পকন্তু স্বামীজী ভবাবনছে, আ-হবা ! েবার কে অভবাব, 
কে স্িবাষ্য ! অন্তেঃ একপে পদনের জে্য েবারবা সকনল স্খনে িবাক । েবাঁর 
প্রবানণর ‘এই আহবা’ েবাঁনক স্য কেদূর ব্যবাপথে, িীপিে কনর েুলে েবা েবাঁর 
স্সবকরবাই শুিু জবােনেে ।’ 

এ কথবা সে্য স্য সবািবারণভবানব স্বামীজী সকনলর সবানথ সদেভবানব 
ব্যবহবার করনেে – উনত্পজে হওেবার কবারণ থবাকনলও সবািবারণেঃ উনত্পজে 
হনেে েবা । পকন্তু পেনজর গুরুভ্রবােবা ও পৈষ্যনদর সনগে (স্দৈী ও পবনদৈী 
উভেনষিনত্রই) স্স কথবা স্মনে চলনেে েবা । প্রনেবাজনে অে্যন্ত কনিবারভবাব 
িবারণ করনেে । েবা করনেে েবাঁনদর সংনৈবািনের জে্য, েবাঁনদরই 
মগেলসবািনের জে্য । েবাঁর স্প্রনম েবাই আেবাে পছল, পকন্তু অবনহলবা পছল 
েবা । আববার বলনেে, আপম যবানক যে ভবানলবাববাপস, েবানক েে বপক । 

আনমপরকবাে থবাকবাকবালীে পবনৈষেঃ মপহলবারবা স্কউ স্কউ েবাঁর 
প্রবােৈঃই প্রপেকূল অবস্বার ও কনিবার জীবেযবািনের মনি্য পকছুেবা 
স্বাছিদি্যপবিবানের জে্য আপ্রবাণ স্চষ্বা করনেে । েবাঁনদর মনি্য একজে 
পছনলে পমস্  ই ওেবান্বা এনলে । এনলে প্রপেপদে বহুদূর স্থনক এনস েবাঁর 
রবান্বা ববান্বা ও গমৃহস্বালীর কবাজ করনেে, েবাছবািবা  বক্তমৃ েবার ব্যবস্বাপদ করবা, 
স্েবাে স্লখবা ইে্যবাপদও। একপদে স্বামীজী স্দখনছে ‘এনলে একেবা েনর বনস 
পেঃৈনদে কবাঁদনছে ।’ স্বামীজী উপবিগ্ন হনে পজনঞেস করনলে, ‘পক হনেনছ 
এনলে, কবাঁদনছবা স্কে ?’ এনলে বলনলে, ‘আমবার মনে হে আপম পকছুনেই 
আিেবানক সন্তুষ্ করনে িবারপছ েবা । অে্য স্কউ পবরক্ত করনলও আিপে 
আমবানকই বনকে ।’ সনগে সনগে স্বামীজী বনল উিনলে, ‘অে্য স্লবাকনদর 
বকনববা পক কনর? আপম স্েবা েবানদর ভবাল কনর পচপে েবা । আর ওনদর পকছু 
বলনে িবাপর েবা বনলই স্েবা স্েবামবাে এে বকবাবপক কপর । েবা যপদ পেনজর 
জেনকই বকনে েবা িবাপর, েবা আর কবানক বকনববা বনলবা?’ 

এই েেেবার ির স্থনক পমস্  ওেবান্বা স্বামীজীর একেু বকুপে 
খবাওেবার জে্য হবাপিনে্যৈ কনর বনস থবাকনেে, কবারণ পেপে বুনেপছনলে এই 
পেরস্কবারই স্বামীজীর ভবানলবাববাসবার প্রকবাৈ । 

স্বামী অচলবােদি পলনখনছে, ‘স্বামীজী যখে প্রচডি স্ক্রবাি প্রকবাৈ 
করনেে েখেও েবার মনি্য এক মবািুযমি্য থবাকনেবা – যপদও েবা বকুপে স্ৈবােবা 
মবােুনষর হৃদেগেম করবা সব সমে সহজ পছল েবা । আর স্স বকুপের ভবাষবা 
পছল এনকববানর পেজস্ । একেবা েমুেবা স্দওেবা যবাক । 

শুদ্ধবােদিজী স্বামীজীর সুিপডিে পৈষ্য পছনলে এবং স্বামীজীর ইংরবাজী 
রচেবা অপিকবাংৈ বগেবােুববাদ কনরনছে । স্বামীজী স্রনগ স্গনল েবাঁনক বকনেে 
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স্বামীজীর গ 

এই বনল ‘স্েবার ঐ েবাঁ চকচনক মবাথবাে (মুপডিে মস্তনক ) বপরৈবানলর সুিুপর 
স্রনখ খিম পদনে ভবাঙনববা ।’ 

পকন্তু পেরুস্কবার করবার ির যখেই মনে হনেনছ – ববা স্দনখনছে 
পেরস্কমৃ ে মবােুষপে কষ্ স্িনেনছে, েখেই এনকববানর অে্যভবাব । 

স্সবক কবােবাই মহবারবাজনক েবাঁর একববার স্কবাে একেু ভুনলর জে্য 
স্বামীজী কবােমলবা পদনেনছে । েবারির হিবাৎ স্দখনে স্িনলে কবােবাই মহবারবাজ 
লুপকনে পেঃৈনদে কবাঁদনছে । স্বামীজী কবােবাই মহবারবানজর গলবা জপিনে িনর 
বনলে, ‘ববাববা কবােবাই, স্দখনে স্িনেপছ । আর স্কঁনদবা েবা ববাববা ।’    

েবাঁর জীবনের অপন্তমলনগ্ন –যপদও েখে েবাঁর বেস চপলিৈও স্ছবাঁেপে 
– যখে িবাশ্চবানত্্য প্রচবারজপেে অপেপরক্ত িপর্নম, অপেেনম, খবাদ্য ও 
ববাসস্বানের অপেশ্চেেবার ফনল েবাঁর ৈরীর স্ভনগে স্গনছ, প্রবােই অসুস্েবাে 
ভুগনছে অথচ স্িবানম প্রে্যবাবেমিনের আনগ সীপমে সমনের মনি্য গুরুর 
অপিমিে দবাপেত্স্রূি েবাঁর পমৈেনক এক দমৃঢ় পভপত্র উির প্রপেপষ্ে করনে 
েবাঁর গভীর উনবিগ ও ব্যবাকুলেবা । এই িপরপস্পেনে েবাঁর শিযমি্যচু্যপে এবং 
স্ক্রবানির প্রকবানৈর েেেবা মবানে মবানেই েেনেবা যপদও েবার জে্য পেনজও 
কষ্ কম স্িনেে েবা । 

একববার স্বলুি মনি গগেবার উির েবাে পেমমিবাণনক উিলষি কনর স্বামীজী 
রবাজবা মহবারবাজনক (স্বামী ব্রহ্মবােদিজী) প্রচডি গবালবাগবাল কনরনছে – যপদও স্স 
ব্যবািবানর ব্রহ্মবােদিজীর স্কবাে দবাপেত্ পছল েবা । পকন্তু ব্রহ্মবােদিজী প্রবাণপপ্রে 
স্বামীজীর অসুস্ ৈরীনরর কথবা স্ভনব স্বামীজীর কথবার স্কবাে প্রপেববাদ েবা 
কনর পেঃৈনদে শুনে স্গনলে । একেু িনরই স্বামীজীর মনে হনেনছ রবাজবানক 
এেখবাপে বকবা ভবাল হে পে । েখে স্বামী পবঞেবােবােদিজী – পযপে আসনল 
েবানের কবানজর েত্তবাবিবাে করপছনলে – েবাঁনক স্েনক বলনলে, ‘দ্যবাখ স্েবা 
রবাজবা পক করনছ !’ পবঞেবাে মহবারবাজ পগনে স্দনখে রবাজবা মহবারবানজর দরজবা 
জবােবালবা বধে । পফনর এনস স্বামীজীনক স্সকথবা বলনে স্বামীজী িমক পদনে 
বলনলে, ‘স্েবানক বললবাম স্দনখ আসনে রবাজবা পক করনছ আর েুই বলপছস 
পক েবা েনরর দরজবা জবােবালবা বধে ।’ েখে পবঞেবাে মহবারবাজ আববার পগনে 
রবাজবা মহবারবানজর স্ভজবানেবা দরজবা আনস্ত আনস্ত খুনল স্দনখে রবাজবা মহবারবাজ 
কবাঁদনছে । স্দনখ পবঞেবাে মহবারবাজ খুব অেুেপ্ত হনে বলনলে, ‘মহবারবাজ, 
আমবার জনে্যই আিেবানক বকুপে শুেনে হল ।’ রবাজবামহবারবাজ বলনলে, 
‘ভবাই, আমবানক স্েবা বনকইনছে – আমবার পিেমৃ িুরুষনকও ছবানিে পে ----।’ 

যবানহবাক পবঞেবাে মহবারবাজ পফনর পগনে স্বামীজীনক স্যই বনলনছে রবাজবা 
মহবারবাজ েনরর দরজবা বধে কনর কবাঁদপছনলে, স্বামীজী েনির মে ছুনে পগনে 
রবাজবা মহবারবাজনক জপিনে িনর হবাউহবাউ কনর কবাঁদনে লবাগনলে, ‘ভবাই রবাজবা, 
েুই আমবানক ষিমবা কর । অসুখ পবসুনখ আমবার মবাথবার পিক স্েই । ভবাই 
আপম স্েবানদর সনগে থবাকবার উিযুক্ত েই । মি স্ছনি আপম পহমবালনে চনল 
যবাব ।’ স্বামীজীর এই ভবাব স্দনখ রবাজবা মহবারবাজ অববাক হনে কবান্বা থবাপমনে 
স্বামীজীনক প্রনববাি পদনছিে আর বলনছে, ‘েুপম চনল স্গনল আমরবা কবানক 
পেনে এখবানে থবাকব । েুপম স্য আমবানদর মবাথবার মপণ !’ 

শুিু স্য গুরুভবাই – পৈষ্য – ভক্তনদর প্রপে েবাঁর ভবালববাসবা প্রগবাঢ় 
পছল েবাই েে, অসহবাে – পেিীপিে –িবািীেবািীর প্রপে েবা িূণমিনবনগ িবাপবে 
হে । শুদ্ধবােদিজী পলখনছে, স্বামীজী কথবা প্রসনগে যখে একববার বলপছনলে 
‘মহবািবািীনকও েমৃণবা করনল চলনব েবা’, েখে েবাঁর মুখনচবানখ এমে পদব্য ও 
সুগভীর ভবালববাসবা ফুনে উনিপছল স্য পেপে কখেও েবা পবস্মৃে হনে িবানরে 
পে ।                

স্দনৈর প্রপে েবাঁর ভবালববাসবা স্েবা সবমিজেপবপদে । মহবাত্বা গবাধেীর 
উপক্ত এই প্রসনগে উনলিখনযবাগ্য । পেপে বনলপছনলে, ‘পবনবকবােদির রচেবাবলী 
িবানির ির স্দনৈর প্রপে আমবার ভবালববাসবা ৈেগুনণ বপদ্ধমিে  হনেপছল ।’ 
পকন্তু েবাঁর স্দৈনপ্রম সবািবারণ স্দৈনপ্রপমকনদর স্দৈনপ্রম স্থনক পভন্ প্রকমৃ পের 
পছল । অখডিবােদিজী সুদির কনর েবা ব্যবাখ্যবা কনরনছে, ‘স্বামীজীর স্দৈনপ্রম 
অে স্সবাজবা েে । এ patriotism েে –স্দৈবাত্নববাি । 

সবািবারণ স্লবানকর হনছি স্দহবাত্নববাি, েবাই স্দনহর স্সববাযননে পবনভবার । 
স্েমপে স্বামীজীর হনছি স্দৈবাত্নববাি – েবাই সবারবা স্দনৈর সুখ দুঃখ, ভূে-
ভপবষ্যে-বেমিমবাে পেনে েবাঁর পচন্তবা । ’ 

ইপেহবানস স্দৈনপ্রনমর অনেক উদবাহরণ থবাকনলও স্দৈবাত্নববানির 
উদবাহরণ খুবই পবরল । পকন্তু স্দনৈর মবােুষ—স্দনৈর উন্েে পেনেই স্কবল 
মবাত্র েবাঁর পচন্তবা পছল েবা । েবা ভবাল হনলও এক পবচবানর েবা মবােবার অন্তগমিে । 
স্যমে শ্রী রবামকমৃ ণে বনলপছনলে শুিু পেনজর িপরববানরর, পেনজর িমমি, পেনজর 
স্দৈনক ভবালববাসবা মবােবার অন্তগমিে । 

অখডিবােদিজী স্সই জে্য এ প্রসনগে আরও পলখনছে –‘স্দৈবাত্নববাি 
েবাঁর স্ৈষ েে, এর িরও আনছ পবশ্ববাত্নববাি । জগনের সকল জীনবর জে্য 
পচন্তবা – েবানদর ভপক্তমুপক্ত পক কনর হনব, স্সও েবাঁর পচন্তবা; সববার মুপক্ত েবা 
হনল েবাঁর মুপক্ত স্েই । সমস্ত স্দনৈর মবােুনষর সুখ দুঃনখ েবাঁর সুখ দুঃখ 
স্ববাি ।’ 

‘একপদে স্বলুি মনি রবাে দুনেবার সমে স্বামীজীর েুম স্ভনগে 
পগনেনছ ।’ বলনছে স্বামী পবঞেবােবােদিজী । ‘(স্বামীজী) ববারবাদিবাে িবােচবাপর 
করনছে । পজঞেবাসবা করলবাম, ‘পক স্বামীজী, আিেবার েুম হনছি েবা ?’ স্বামীজী 
বলনলে, ‘স্দখ স্িসে, (স্িসে—হপরপ্রসন্, পবঞেবােবােদিজীর িূবমিবা্নমর েবাম) 
আপম স্বৈ েুপমনেপছলবাম । হিবাৎ স্যে একেবা িবাক্বা লবাগল আর আমবার েুম 
স্ভনগে স্গল । আমবার মনে হে, স্কবাে জবােগবাে একেবা দুেমিেেবা হনেনছ এবং 
অনেক স্লবাক েবানে দুঃখকষ্ স্িনেনছ ।’ 

স্বামীজীর এই কথবা শুনে আপম ভবাবলবাম, স্কবাথবাে পক দুেমিেেবা হনলবা 
আর স্বামীজীর এখবানে েুম স্ভনগে স্গল – এেবা পক সম্ব ! এরকম পচন্তবা 
কনর মনে মনে একেু হবাসলবাম । পকন্তু আশ্চযমি্য ! িরপদে সকবানল খবনরর 
কবাগনজ স্দপখ গেরবানত্র দুনেবার সমে পফপজর কবানছ একপে বিীনি অগু্ন্যৎিবাে 
হনে বহু স্লবাক মবারবা পগনেনছ, বহু স্লবাক পেরবা্ে হনেনছ, অবমিণেীে দুঃনখর 
সমু্খীে হনেনছ । 

খবরপে িনি আপম অববাক হনে স্গলবাম । স্দখলবাম পসসনমবাগ্বানফর 
(িমৃপথবীর আভ্যন্তরীণ কম্পে িপরমবানির যন্ত্র) স্চনেও স্বামীজীর nervous 
system more responsive to human miseries !’ 

িশুিষিীনদর প্রপে ভবালববাসবাও পক স্বামীজীর কম পছল ! স্বামীজীর 
ৈরীর যখে পবনৈষ অসুস্ অথচ েবাঁর উচ্চ আি্যবাপত্ক পচন্তবারও পবরবাম স্েই 
যবা দুবমিল ৈরীনরর িনষি ষিপেকবারক েখে েবাক্তবাররবা েবাঁর গুরুভবাইনদর 
িরবামৈমি পদনলে পকছু জীবজন্তু িুষুে, েবাহনল স্বামীজীর মে েবানদর পেনে 
ব্যস্ত থবাকনব ।  

েদেুযবােী মনি স্ভিবা, ছবাগল, হবাঁস, কুকুর স্িবাষবা হনে থবাকল । 
স্বামীজী েবানদর এক একেবা েবাম পদনেপছনলে । কখেও কখেও স্কবল 
মবাত্র স্কৌিীে িবারণ কনর হবানে লবাপি পেনে রবাখবাল স্সনজ েবানদর সনগে স্খলবা 
করনেে । কখেও ববা িরম মমেবার সনগে েবানদর পদনক একদমৃনষ্ েবাপকনে 
থবাকনেে – আর েবারবাও েবাঁর পদনক একদমৃনষ্ েবাপকনে থবাকে । 

মনে প্রশ্ন জবানগ আমবানদর হৃদনেও ভবালববাসবা আনছ – আমরবা 
ভবালনবনস থবাপক । স্বামীজীর ভবালববাসবা ও আমবানদর ভবালববাসবার িবাথমিক্য 
স্কবাথবাে ? 

আমরবা স্রূিেঃ মুক্ত পকন্তু ভবালববাসনে পগনে পেনজরবাও ববাঁিবা িপি, 
অে্যনদরও স্বঁনি স্ফপল । আমরবা শুদ্ধ ও আত্স্রূি, পকন্তু ভবালববাসবা আমবানদর 
স্দহ-মনে-বুপদ্ধনে আবদ্ধ থবানক - আত্বার পদনক প্রসবাপরে হে েবা । আমরবা 
অেন্ত, আমবানদর ভবালববাসবাও অেন্ত, পকন্তু সীপমে কনেকজেনক ভবালনবনসই 
আমবানদর ভবালববাসবা স্যে পেঃনৈষ হনে যবাে । আমরবা িূণমি – পকন্তু আমবানদর 
ভবানলবাববাসবাে চবাওেবা িবাওেবার আকবাঙ্বা থবাকবাে আমবানদর অিূণমিত্ স্েবানচেবা । 
আমবানদর ভবালববাসবা স্জবােবার পদনে শুরু হে পকন্তু িীনর িীনর েবানে িনর 
ভবােবার েবাে । ফলেঃ সবািবারণ ভবালববাসবা স্মবাহগ্স্ত, স্মবাহমুক্ত েে । েবা 
আমবানদর বধেে কনর মুক্ত কনর েবা, সংকীণমি কনর উদবার কনর েবা । েবানে 
আনছ আেদি-পেরবােনদির স্দবালবাচল –--স্েই পেে্যবােদি, স্েই প্রৈবাপন্ত । এর 
একপেই কবারণ – আমবানদর অসীম, অেন্ত সৎ-পচৎ-আেদিমে প্রকমৃ ে স্রূি 
সম্বনধে অঞেেবা । পকন্তু স্বামীজীর এবং েবাঁর মে আত্-উিলপধিববাে িুরুনষর 
ঐরূি অঞেেবা েবা থবাকবাে েবাঁনদর ভবালববাসবা পদব্য, শুদ্ধ, মুক্ত, প্রসবাপরে, 
অসীম, অেন্ত ও উদবার । অথচ গভীর ও সমন্বােবা । 

স্বামীজী বলনছে আপম উন্মবানদর মে ভবালববাপস । পকন্তু দরকবার 
হনল আমবার হৃৎপিডিনক পছঁনি স্ফলনে িবাপর । অথমিবাৎ েবাঁর ভবালববাসবা 
সুগভীর অথচ স্মবাহমুক্ত । পেনজনদর সীমবাবদ্ধেবা সনত্তও যবারবা স্বামীজীর 
পদব্য-স্প্রমমে-আেদিমে ব্যপক্তনত্র সংস্পনৈমি স্কবাে –েবা স্কবাে ভবানব এনস 
িনিনছ, েবারবা শুিু স্য েবা ভুলনে িবানরপে েবা েে স্সই স্মৃপে েবানদর স্চেেবার 
মনি্য এমে একেবা দুরিনেে ছবাি স্ফনলনছ যবা িপরণবানম েবানদর অন্তনরর 
সুপ্ত পদব্য ভবানবর উনবিবািে েপেনেনছ । এমেই পছল স্বামীজীর ব্যপক্তনত্র 
প্রকমৃ পে ও প্রভবাব ।                         

স্বামীজীর ভবানলবাববাসবা শুিু পদব্য পছল েবা – েবার মনি্য পছল ভবানলবাববাসবার 
িবানত্রর প্রপে – স্স ব্যপক্ত স্হবাক, জবাপে স্হবাক, পক সমগ্ মবােবসমবাজ স্হবাক 
– সুগভীর সমনবদেবা, সহবােুভূপে ও েবানদর ইহনলৌপকক এবং িবারনলৌপকক 
উভেপবি কল্যবানণছিবা । পকন্তু কল্যবানণছিবা থবাকনলই হে েবা । স্সই ইছিবানক 
ববাস্তনব রূি পদনে স্গনল উিযুক্ত ৈবারীপরক, মবােপসক, স্বৌপদ্ধক, ও 
আি্যবাপত্ক ৈপক্ত ও সবামথমি্য থবাকবা দরকবার । পযপে একবািবানর েবাঁর ইষ্ ও গুরু 
স্সই শ্রীরবামকমৃ নণের কমৃ িবাে ও েবাঁর পেকনে লধি এবং পেনজর িূবমিজনন্মর ও 
ইহজনন্মর সবািেলধি ৈপক্তনে স্বামীজী ৈপক্তমবাে পছনলে । ফনল েবাঁর কল্যবাণ 
করবার ৈপক্তও পছল, সবামথমি্যও পছল । এরই িপরণবামস্রূি আমরবা স্দখপছ, 
স্বামীজীর আপবভমিবানভর ১৫০ বৎসর িনরও েবাঁর ভবানলবাববাসবা পদনকপদনক 
কল্যবাণন্বানে প্রববাপহে হনে ব্যপক্তমবােুনষর, ভবারনের ও িবাশ্চবানে্যর েথবা 
সমগ্ পবনশ্বর মগেলসবািে কনরনছ এবং করনছও ।

    জেেু স্বামীজী ।।                      



(অধ্যাপক, রযাষ্ট্রবিজ্যান বিভযাগ, রযামকৃষ্ণ বমশন বিদ্যামবদির, বিলুড় মঠ)
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- োাদস ীেস 

স্বা ী ব ব্সবাজ দ্স

স্বামী চপডিকবােনদির স্লখবা একেবা গবানে আনছ, 
‘বীর স্সেবািপে পবনবকবােদি ওই স্য েবাপকনছ, “আেনর আে”
আহ্বানে েবার আিেবা ভুপলেবা কে মহবারথী ছুপেেবা যবাে’। 

এেবা েেেবা, স্বামীজীর ব্যপক্তত্ ও েবাঁর ববাণীর আকষমিনণ ৈে-সহ্ 
মবােুষ ছুনে স্গনছে, এঁনদর স্কউ েবাঁনক চবাষুিষ কনরনছে, স্কউ ববা স্কবল েবাঁর 
ববাণীমূপেমি প্রে্যষি করবার সুনযবাগ স্িনেনছে । পকন্তু স্কবল পক ‘মহবারথীরবা’ই 
েবাঁর আহ্বানে ছুনে স্গনছে ? েবা পক যবাঁরবাই েবাঁর কবানছ ছুনে স্গনছে জবাপে-
কুল-মবাে পেপবমিনৈনষ েবাঁরবাই ‘মহবারথী’ হনে স্গনছে ? আসনল দুনেবাই সপে্য । 
এই প্রবনধের সংপষিপ্ত িপরসনর আমরবা এমে পকছু মবােুনষর কথবাই বলব, 
যবাঁনদর স্কউ মহবারথী বনলই পবনবকবােনদির েবাে উনিষিবা করনে িবানরে পে, 
আববার স্কউ পবনবকবােদিরূি িরৈমপণর স্পনৈমি মহবারথী হনে উনিনছে । 
আর এর মনি্য পদনে পবনবকবােনদির বহুমুখী ব্যপক্তনত্র এক আশ্চযমি পদক 
হেে আমবানদর সবামনে উনন্মবাপচে হনব ! 

আত্বার স্রূি 
সবালেবা ১৮৮১-র স্ৈষ পক ’৮২-র শুরু । ববাবুরবাম, িরবেমিীকবানল স্বামী 

স্প্রমবােদি, েখে সনব শ্রীরবামকমৃ নণের কবানছ যবােবােবাে শুরু কনরনছে । স্সপদে 
পেপে ভক্ত রবামদেবালববাবুর সনগে শ্রীরবামকমৃ নণের সবানথ স্দখবা করনে পগনে 
দপষিনণশ্বর মপদিনর স্থনক স্গনছে । হিবাৎ গভীর রবানে ববাবুরবাম অববাক হনে 
স্দনখে শ্রীরবামকমৃ ণে ব্যবাকুল হনে আলুথবালু স্বনৈ েবাঁনদর পবছবােবার িবানৈ এনস 
রবামদেবালববাবুনক জবাপগনে বলনছে, “স্দখ, েনরন্দ্রর জে্য প্রবানণর পভেরেবা 
গবামছবা পেঙিবানেবার মনেবা স্জবানর স্মবাচি পদনছি, েবানক একববার স্দখবা কনর 
স্যনে বনলবা ।” শুিু একববার েে, স্স রবানে ববানর ববানরই শ্রীরবামকমৃ ণে এভবানব 
েবাঁনদর কবানছ পফনর এনস েনরনের জে্য েবাঁর প্রবানণর েবাে ব্যক্ত করপছনলে । 
ববাবুরবাম েখেও েনরন্দ্রনক স্চনেে েবা । শুিু এইেুকু স্ভনব কষ্ স্িনলে স্য 
“স্স ব্যপক্ত পক কনিবার !”  যবার জে্য শ্রীরবামকমৃ নণের এই অদু্ে ভবালববাসবা ।১ 

১৮৮৫ সবানলর স্ফব্রুেবাপর মবানস দপষিনণশ্বনর েবাঁর জনন্মবাৎসনবর ভরবা 
সমবানবনৈ েনরনের সবামনেই শ্রীরবামকমৃ ণে বি্যথমিহীে ভবাষবাে স্েবাষণবা করনলে, 
“আপম েনরন্দ্রনক আত্বার স্রূি ঞেবাে কপর；আর আপম ওর অেুগে ।”২ 

আর একববার বলরবানমর ববাপিনে কথবামমৃেকবার মনহন্দ্রেবাথ গুনপ্তর 
কবানছ মুক্তকন্ঠ শ্রীরবামকমৃ ণে েনরন্দ্রনক সহ্দল িদ্ম, জবালবা, দীপে, রবাঙবাচষুি 
বি রুই,  বি ফুনেবাওেবালবা ববাঁৈ, িুরুষ িবােরবা প্রভমৃ পে পবনৈষনণ ভূপষে কনর 
বলনলে, “এে ভক্ত আসনছ, ওর মনেবা একপে েবাই ।” ----েনরন্দ্র সভবাে 
থবাকনল আমবার বল !”৩ 

সবমিদবা ভগবদ্বানব সমবাপিমবাে শ্রীরবামকমৃ নণেরই যপদ এই অবস্বা হে, 
েবাহনল েনরন্দ্রেবাথ েথবা পবনবকবােনদির সংস্পনৈমি আসবা অে্যবাে্যনদর দৈবা পক 
হনব েবা সহনজই অেুনমে । 

েনরনের সগে      
রবাখবাল, ভবাবীকবানলর স্বামী ব্রহ্মবােদি, েনরনন্দ্রর সমবেসী, সেীথমি, 

গুরুভবাই । শ্রীরবামকমৃ নণের মহবাসমবাপির ির অে্যবাে্য গুরুভবাইনদর সনগে পেপে 
েখে বরবাহেগর মনি আনছে । মনে েীব্র শবরবাগ্য, সবাি একবাকী েমমিদবােীনর 
পগনে সবািেবাে েুব স্দনবে । পকন্তু েনরনের েবাে স্ফনল স্যনে িবারনছে েবা । 
আর স্যে পেনজর মেনকই প্রনববাি পদনে মি স্ছনি েিস্যবাে স্যনে উৎসুক 
অির গুরুভবাই সবারদবাপ্রসন্নক বলনছে, “এখবানে সবািুসগে । এ স্ছনি স্যনে 
আনছ ? আর েনরনের মনেবা স্লবানকর সগে । এ স্ছনি স্কবাথবাে যবাপব ?”৪   

স্েবা আমবার েবাম গগেবাির েে 
গুরুভবাইনদর মনি্য গগেবাির ববা স্বামী অখডিবােনদির প্রপে পবনবকবােনদির 

পবনৈষ স্নেহ পছল। আদর কনর পেপে গগেবািরনক ‘গ্যবানজেস’ বনল েবাকনেে । 
১৮৯০ সবানল িপরব্রবাজক রূনি পহমবালনের উনদেনৈ্য রওেবােবা স্দওেবার আনগ 
শ্রীশ্রীমবা সবারদবানদবী এই গগেবািরনকই বনলপছনলে, “ববাববা, স্েবামবার হবানে 
আমবানদর সবমিস্ পদলবাম । েুপম িবাহবানির সকল অবস্বা জবানেবা ---- স্দনখবা, 
স্যে েনরনের খবাওেবার কষ্ েবা হে ।”৫ এ যবাত্রবাে ১৮৯০এর জুলবাই স্থনক 
১৮৯১এর মবাচমি অবপি অখডিবােদি পহমবালে েথবা উত্র ভবারনের েবােবান্  
েীনথমি স্বামীজীর সনগে ভ্রমণ কনর খুব আেদি িবাে । পকন্তু এরির স্বামীজী 

গুরুভবাইনদর সগে ে্যবাগ কনর পেঃসগে িপরব্রবাজনকর জীবে যবািনের পসদ্ধবান্ত 
পেনলে । বলনলে, “আপম এববার একলবা স্বরুব । স্কবাথবাে আপছ, স্কবাথবাে 
যবাপছি, কবাউনক সধেবাে স্দব েবা ।” গগেবাির অমপে উত্র পদনলে, “স্বৈ, েুপম 
যপদ িবােবানল যবাও, আর স্সখবাে স্থনক যপদ স্েবামবাে খঁুনজ স্বর করনে েবা 
িবাপর স্েবা আমবার েবাম গগেবাির েে ।” শুরু হল এক অদু্ে অপভযবাে । 
মীরবাে স্থনক পদপলি, পদপলি স্থনক আগ্বা, আগ্বা স্থনক বমৃদিবাবে, বমৃদিবাবে স্থনক 
এেবাওেবা, এেবাওেবা স্থনক আববার বমৃদিবাবে হনে জেিুর, স্সখবাে স্থনক 
আজমীর, আজমীর স্থনক িুষ্করসহ রবাজস্বানের েবােবা স্বাে ও গুজরবানের 
উিকূলবেমিী েবােবা ৈহর েুনর আহমবাদবাববাদ, আহমবাদবাববাদ স্থনক জুেবাগি-
বিবারকবা-স্বেবিবারকবা, স্সখবাে স্থনক েবারবােণ সনরবাবর – এভবানব প্রবাে এক 
বছর অক্বান্ত ভবানব স্খবাঁজ চনলনছ । স্যখবানেই যবাে স্ৈবানেে ক’পদে আনগই 
স্বামীজী স্সখবাে স্থনক অে্যত্র চনল স্গনছে । একববার স্েবা েবাকবানের খপ্পনর 
িনি প্রবাণসংৈে িযমিন্ত হনেপছল । পকন্তু অখডিবােদি আিে লনষি্য অপবচল । 
স্বামীজীনক খঁুনজ স্িনেই হনব । অবনৈনষ েবারবােণ সনরবাবর স্থনক িূ িূ 
মরুপ্রবান্তর স্িপরনে মবাডিবী এনস দীেমি প্রেীষিবার অবসবাে েেল । স্সখবানে 
এক ভবাপেেবার ববাপিনে গগেবাির প্রবাণপপ্রে েনরনন্দ্রর সবাষিবাৎ স্িনলে । এই 
পছল স্বামীজীর আকষমিণ ৈপক্ত ! 

চবাঁদমুনখ ছবাই মবাখ  
১৮৮৭ সবানলর স্ৈষপদনক হবাথরবাস স্রলওনে স্স্ৈনের সহকবাপর 

স্স্ৈে মবাষ্বার ৈরৎচন্দ্র গুপ্ত হিবাৎ একপদে স্দখনলে স্রেনের কবামরবাে “এক 
লবাল সুদির িবাগপি ববাঁিবা বি বি স্চবাখওেবালবা সবািু” যবানছিে । স্দনখই মনে 
িিল ক’পদে আনগ এঁনকই স্যে স্ননে স্দনখনছে ! এপগনে পগনে আমন্ত্রণ 
জবােবানলে েবাঁর ববাপিনে যবাওেবার জে্য । আমন্ত্রণ স্ীকবার কনর স্বামীজী 
ক’পদে িনর ৈরৎচনন্দ্রর ববাপিনে এনলে । একপদে ৈরৎচন্দ্র স্বামীজীর 
কবানছ পকছু উিনদৈ প্রবাথমিেবা করনলে । উত্নর ‘পবদ্যবাসুদির’এর একপে 
িঙ্ পক্ত উদ্ধমৃ ে কনর স্বামীজী বলনলে, “পবদ্যবা যপদ লপভনে চবাও, চবাঁদমুনখ ছবাই 
মবাখ, েইনল এই স্বলবা িথ স্দখ ।” অমপে ৈরৎচন্দ্র খপ্  কনর উেুে স্থনক 
পকছুেবা ছবাই মুনখ স্মনখ স্বামীজীর সবামনে উিপস্ে হনলে । হবাথরবাস স্ছনি 
যবাববার সমে ৈরৎচন্দ্রও স্বামীজীর ৈরণ পেনলে, এবং হপরবিবার-হৃপষনকৈ 
প্রভমৃ পে েীনথমি গুরু-পৈষ্য কনেক মবাস কবােবানলে । িনথ অসুস্ হনে িিবাে 
একববার স্বামীজী ৈরৎচনন্দ্রর জুনেবা িযমিন্ত বহে কনরপছনলে । িনর পেপে 
বরবাহেগর মনি পগনে স্বামীজীর কবানছ পবপিবদ্ধ সন্্যবাস পেনে হনলে স্বামী 
সদবােদি । িরবেমিীকবানল সদবােদি বলনেে, “আমরবা স্বামীজীর কবানছ েবাঁর 
গ্্যবামবার স্দনখ আপসপে । পত্রেবািেবাপিে হনে মুপক্তর জে্য আপসপে । -- 
েনরে দনত্র পিপরনে িনি এনসপছ । সবাফ কথবা !He was all love—েবাঁর 
সব সত্বােবাই স্প্রমমে --- ভবালববাসবা জমবাে ।”৬ 

গুরু-পৈষ্য   
১৮৯১ সবানলর জুে মবাস । স্বামীজী েখে আবু স্রবানে এক মুসলমবাে 

উপকনলর ববাপিনে অপেপথ পহনসনব রনেনছে । একপদে স্খেপর-রবানজর 
ব্যপক্তগে সপচব মুন্ী জগনমবাহেলবাল স্সখবানে এনস েবাঁর সনগে আলবাি 
কনর এে মুগ্ধ হনলে স্য, পফনর পগনে রবাজবা অপজে পসংনক েবা সপবস্তবার 
জবােবানলে । অপজে পসং স্সপদেই স্বামীজীনক স্দখনে েবাঁর আববানস স্যনে 
চবাইনলে । স্সকথবা শুনে স্বামীজী স্েং অপজে পসংএর সনগে স্দখবা করনে 
রবাজভবনে উিপস্ে হনলে । রবাজবা প্রশ্ন করনলে, “স্বামীজী, জীবে মবানে 
পক ?” স্বামীজী উত্র পদনলে, “প্রপেকূল িবাপরিবাপশ্বমিক অবস্বাগুপল স্চষ্বা 
করনছ জীবনক দবাপবনে রবাখনে, আর েবানদর গ্বাহ্য েবা কনর অন্তঃৈপক্ত 
স্ীে আবরনণবান্মচে ববা ক্রমপবকবাৈ কনর চনলনছ – েবানকই বনল জীবে ।” 
কথবাগুপলর মনি্য পদনে পেপে স্যে েবাঁর পেনজর জীবনের সব দুঃখ-কষ্, 
শবরবাগ্য ও পেপেষিবাসজেবাে অপভঞেেবার পেযমিবাস স্েনল পদনেপছনলে । অপজে 
পসং অপভভূে হনে িিনলে । আববার প্রশ্ন করনলে, “স্বামীজী, েবাহনল 
পৈষিবার মবানে পক ?” স্বামীজীর েনেবাপিক সপ্রপেভ উত্র, “আমবার মনে 
পৈষিবার মবানে হল কেকগুপল ভবাবনক অপস্মজ্বাগে করবা ।” এইভবানব প্রশ্ন-
িপরপ্রনশ্ন পমপেে, েটেবা, পদে প্রভমৃ পে সমনের ববাঁিবািরবা পেেম স্ভনস স্গল । 
অবনৈনষ অপজে পসংএর সপেবমিধে অেুনরবানি স্বামীজী েবাঁর সনগে  স্খত্ পর 
স্গনলে । রবাজবা েবাঁর পৈষ্যত্ গ্হণ করনলে । স্বামীজী েবাঁর ঐপহক ও 
িবারমবাপথমিক উভেপবি কল্যবানণর কবারণ বনল রবাজবার দমৃঢ় প্রে্যে হল । এই 
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স্বামী পবনবকবােনদির েবাে

গুরু-পৈষ্য সম্বধে আজীবে অেুে পছল, এবং উভনের জীবনেই এক উজ্জ্বল 
অি্যবানের সূচেবা কনরপছল ।৭  

আলবাপসগেবা       
১৮৯৩ সবানলর জবােুেবাপর মবানস স্বামীজী েবাঁর িূবমিিপরপচে মন্মথেবাথ 

ভট্টবাচবানযমির সনগে িপডিনচপর স্থনক মবাদ্বানজ উিপস্ে হনলে । এর পকছুপদে 
আনগই পেপে কে্যবাকুমবাপরকবানে ভবারনের িুেরুজ্ীবনের িথ খঁুজনে 
গভীর ি্যবানে পেমগ্ন হনেপছনলে । যবাইনহবাক মবাদ্বানজ মন্মথববাবুর ববাপিনে 
থবাকবার সমে এনকববানর প্রথম পদে স্থনকই ববানরবা-স্চবাদে জে পৈপষিে যুবক 
েবাঁর কবানছ আসবা-যবাওেবা করনে লবাগনলে এবং েবাঁর ব্যপক্তনত্ আকমৃ ষ্ হনে 
েবাঁনক গুরু িনদ বরণ করনলে । এঁনদর মনি্য অে্যেম পছনলে আলবাপসগেবা 
স্িরুমল । বেনস স্বামীজীর স্চনে মবাত্র দুবছনরর স্ছবাে স্িরুমল স্সসমে 
মবাদ্বানজর িবাচ্চইপ্পবাস হবাইসু্কনলর প্রিবাে পৈষিক পহনসনব কবাজ করপছনলে । 
স্বামীপজর ব্যপক্তনত্ পেপে এেেবাই আকমৃ ষ্ হনলে স্য অপচনরই পেপে পৈকবানগবানে 
অেুনষ্ে পবশ্বিমমিমহবাসভবাে স্বামীজীর স্যবাগদবাে সুপেপশ্চে করনে অথমিসংগ্নহর 
কবানজ স্েেমৃ ত্ পদনে আত্পেনেবাগ করনলে । শুিু স্বামীজীর িবাশ্চবাে্য গমনের 
আনেবাজে করবাই েে, কবালক্রনম দবাপষিণবানে্য রবামকমৃ ণে ভবাববানদিবালনের 
সংগিে ও প্রসবানর পেপে েবাঁর অে্যন্ত পবশ্ববাসভবাজে ও অেুগে স্সবকরূনি 
দবাপেত্ িবালে কনরপছনলে ।৮  

জবামনৈদজী েবােবা     
পৈকবানগবা িমমিমহবাসভবাে স্যবাগদবানের উনদেনৈ্য স্বামীজী েখে 

জবাহবানজ চীে-জবািবাে হনে আনমপরকবার িনথ । ইনেবানকবাহবামবা স্থনক 
১৮৯৩-এর ১৪ই জুলবাই েবাঁনদর জবাহবাজ এন্রেস্  অফ ইপডিেবা রওেবা 
পদল ভ্যবাঙু্বর । জবাহবানজ স্বামীজীর সগেী পছনলে জবামনৈদজী েসরভেজী 
েবােবা । পেপে স্সসমে জবািবাে স্থনক স্দৈলবাই আমদবােী কনর ভবারনে 
ব্যবসবা করনেে । স্বামীজী েবাঁনক িরবামৈমি পদনলে, ‘জবািবাে স্থনক স্দৈলবাই 
পেনে পগনে স্দনৈ পবক্রে কনর জবািবােনক েবাকবা পদছি স্কে ? েুপম স্েবা 
সবামবাে্য পকছু দস্তুরী িবাও মবাত্র; এর স্চনে স্দনৈ স্দৈলবাইনের কবারখবােবা 
করনল স্েবামবারও লবাভ হনব, দৈেবা স্লবানকরও প্রপেিবালে হনব এবং 
স্দনৈর েবাকবা স্দনৈই থবাকনব’।৯ শুিু েবাই েে, স্বামীজী েবাঁনক ভবারনে 
স্ীল প্্যবাটে শেপর ও পবঞেবাে গনবষণবার জে্য একপে আিুপেক স্কন্দ্র 
গনি েুলনেও উৎসবাহ স্দে । িরবেমিীকবানল জবামনৈদজী আনমপরকবা 
স্থনক প্রযুপক্ত এনে স্ীল প্্যবানটের কবাজ শুরু কনরে এবং একপে পবঞেবাে 
গনবষণবা স্কন্দ্রও গনি স্েবানলে । ১৮৯৮ সবানল স্সই গনবষণবা স্কনন্দ্র 
স্েেমৃ ত্ স্দওেবার জে্য পেপে স্বামীজীনকই আহ্বাে জবােবাে । স্বামীজীর 
িনষি স্সই দবাপেত্ স্েওেবা সম্ব েবা হনলও সম্বেঃ েবাঁরই আগ্নহ 
স্সবছর ‘প্রবুদ্ধ ভবারনে’ এই প্রপেষ্বানের সমথমিনে একপে সম্পবাদকীে 
প্রকবাপৈে হে ।১০ 
সূনযমির পকরণ-পবপকরনণর অপিকবার 

১৮৯৩ সবানলর জুলবাইনের স্ৈনষ পবনবকবােদি আনমপরকবাে স্িঁনছ 
এক কপিে িপরপস্পের সমু্খীে হনলে । এনক স্েবা প্রচডি িবাডিবার মনি্য েবাঁর 
উিযুক্ত ৈীেবন্রের অভবাব, স্সই সনগে প্রবল আপথমিক অেেে এবং েেুে 
আদব-কবােদবা ও রীপে-েীপের সনগে মবাপেনে স্েওেবার সংগ্বাম । েবার সনগে 
যুক্ত হল আনরক দুপশ্চন্তবা – পৈকবানগবা িমমিমহবাসভবা শুরু হনে আরও দুমবাস 
স্দপর আর স্সখবানে বক্তমৃ েবা পদনে প্রনেবাজে উিযুক্ত সুিবাপরৈ ও িপরচেিত্র । 
এই িপরপস্পেনে আগনষ্র স্ৈষবানৈপষ েবাঁর সনগে আলবাি হল হবাভমিবােমি 
পবশ্বপবদ্যবালনের গ্ীক ভবাষবার অি্যবািক জে স্হেপর রবাইনের । স্বামীজীর সনগে 
সবাষিবানের ির উিযুক্ত িপরচেিনত্রর অভবানব েবাঁর িমমিমহবাসভবাে স্যবাগদবানের 
সমস্যবার কথবা শুনে পেপে বলনলে, ‘আিেবার কবানছ িপরচেিত্র চবাওেবা আর 
সূযমিনক েবার পকরণ পবপকরনণর পক অপিকবার আনছ পজঞেবাসবা করবা একই 
কথবা’। স্বামীজীর প্রপেভবাে পেপে এে মুগ্ধ হনলে স্য িমমিমহবাসভবার সপচনবর 
কবানছ েবাঁর সুিবাপরৈিনত্র পলখনলে, ‘ইপে এমে একজে পবঞে ব্যপক্ত স্য, 
আমবানদর সব অি্যবািকনক একত্র করনলও েবাঁরবা এঁর সমকষি হনবে েবা’ ।১১ 

িমৃপথবীর ভগববাে --      
অি্যবািক রবাইনের িযমিনবষিণ কেখবাপে পেভুমিল পছল, েবার প্রমবাণ স্মনল 

১৮৯৩ সবানলর ১১ই স্সনটেম্বর িমমিমহবাসভবাে প্রদত্ স্বামীজীর প্রথম বক্তমৃ েবার 
প্রপেপক্রেবা স্থনক । প্রে্যষিদৈমিী এস স্ক ব্লনজে পলনখপছনলে, স্সই যুবকপে 
উনি যখে বলনলে, ‘আমবার আনমপরকবাববাসী স্ববাে ও ভবাইরবা’, েখে সবাে 
হবাজবার েরেবারী এমে একেবা পকছুর প্রপে ্দ্ধবা পেনবদে করনে উনি দবাঁিবাল 
যবা েবারবা ভবাষবাে প্রকবাৈ করনে সমথমি পছল েবা । যখে বক্তমৃ েবা স্ৈষ হল, েখে 
স্দখলবাম, দনল দনল েবারীরবা েবাঁর সবাপন্ি্য লবানভর জে্য স্বপচি পেপগেনে অগ্সর 
হনছি । আপম েখে মনে মনে বললবাম, এ আক্রমনণ যপদ েুপম মবাথবা পিক 
রবাখনে িবার স্েবা েুপম ভগববাে’!১২ স্বামীজী মবাথবা পিক রবাখনে স্িনরপছনলে । 

স্স রবানেই িেীগমৃনহর পবলবাসব্যসে ে্যবাগ কনর ভূপমৈয্যবাে েেেজনল স্ভনস 
পেপে জগন্মবােবার কবানছ কবােনর প্রবাথমিেবা কনরপছনলে, ‘ভবারনে জেেবানক স্ক 
ওিবানব ? স্ক েবানদর মুনখ অন্ স্দনব ? মবা স্দপখনে দবাও, আপম পক কনর 
েবানদর স্সববা করনে িবাপর’।১৩ এর অনেক িনর ১৮৯৮ সবানলর মবােবামবাপে 
একববার স্জবানসপফে ম্যবাকলবাউনের সনগে শ্রীমেী ব্লনজনের িপরচে হে । 
ব্লনজনের ববাপিনে ম্যবাকলবাউনের অসুস্ ভবাই েখে ভবািবা থবাকনেে । 
ভবাইনের স্রবাগৈয্যবার ওির স্বামীজীর িূণমিবাবেব এক ছপব স্দনখ ম্যবাকলবাউে 
শ্রীমেী ব্লনজেনক পজঞেবাসবা কনরে পেপে েবাঁনক স্চনেে পক েবা । বমৃদ্ধবা ব্লনজে 
েখে ্দ্ধবােে পচনত্ উত্র পদনলে, ‘িমৃপথবীনে যপদ স্কবাে ভগববাে থবানকে, 
েনব ইপেই’ । িনর স্বামীজী েবাঁর আমন্ত্রনণ লস এনজেনলনস েবাঁর ববাপিনে 
এনস ক্বাস পেনেপছনলে ।১৪ 

ববাছবা, ৈবান্ত হও   
পৈকবানগবা িমমিমহবাসভবাে েবাঁর অভূেিূবমি সবাফনল্যর সুববানদ পবনবকবােদি 

েখে আনমপরকবার অপভজবাে মহনল সুিপরপচে েবাম । ১৮৯৪ সবানলর মবানচমি 
পৈকবানগবানে থবাকবাকবালীেই একপদে পবখ্যবাে অনিরবা গবাপেকবা মবাদবাম এমবা 
কবালনভ েবাঁর সনগে স্দখবা করনে এনলে । কবালনভ েখে ব্যপক্তগে জীবনে 
এক ভেঙ্র পবিযমিনের মনি্য পদনে চনলপছনলে । েবাঁর একমবাত্র স্মনের 
আকপস্ক প্রেবাণ েবাঁনক জীবনের প্রপে বীে্দ্ধ কনর েুনলপছল । চবারববার 
আত্হে্যবার স্চষ্বা কনর পবফল হনে, স্ৈনষ স্যে শদবপেনদমিনৈই পেপে স্বামীজীর 
কবানছ উিেীে হনলে । প্রথম সবাষিবানের স্সই িরমষিণপে েবাঁর স্মৃপেনে 
পচরভবাস্র হনে পছল । পেপে পলনখনছে, ‘আপম েনর েুনক ষিণমবাত্র চুি কনর 
দবাঁপিনে রইলবাম । েখে পেপে ৈবান্তভবানব ি্যবােবাসনে উিপবষ্ পছনলে । েবাঁর 
স্গরুেবা রনঙর স্িবাৈবাক স্সবাজবা স্মনে িযমিন্ত েুনল পছল, মবাথবাে পছল িবাগপি 
এবং েবা একেু সবামনের পদনক েুঁনক পছল । েবাঁর স্চবাখ পছল পেম্নদমৃপষ্ । 
একেু িনরই পেপে স্চবাখ েবা েুনলই বলনলে, “ববাছবা, পক েনিবা আবহবাওেবাই 
েবা েুপম পেনে এনল ! ৈবান্ত হও, এেবা একবান্ত আবৈ্যক ।”  

এরির স্বামীজী এনকর ির এক কবালনভর ব্যপক্তগে জীবনের েবােবা 
অেীে েেেবা বনল স্যনে লবাগনলে । কবালনভ যখে পজঞেবাসবা করনলে এসব 
কথবা স্ক েবাঁনক বনলনছে, স্বামীজী জবােবানলে েবার স্কবাে প্রনেবাজে স্েই 
কবারণ, ‘আপম স্খবালবা বইনের মনেবাই স্েবামবার স্ভেরেবা িিনে িবাপর’। 
স্বামীজীর ব্যপক্তত্-প্রভবানব কবালনভর জীবে বদনল স্গল । স্বামীজী েবাঁনক 
বলনলে, ‘স্েবামবানক সব ভুনল স্যনে হনব । আববার খুৈী ও সুখী হও, ৈরীরেবা 
সুস্ কর । চুি কনর বনস শুিু দুঃনখর কথবা স্ভনববা েবা । স্েবামবার অন্তনরর 
ভবাববানবগনক ববাইনর স্কবাে একেবা রূি দবাও’--- ।১৫ কবালনভ পলনখনছে, ‘েবাঁর 
সুদমৃঢ় ইছিবা-প্রভবানব আপম আববার প্রবাণবেী ও আেদিিপরিূণমিবা হনে উিলবাম’। 
িরবেমিীকবানল কবালনভর সনগে স্বামীজী মি্যপ্রবাচ্য ভ্রমনণ পগনেপছনলে । স্সসমে 
কবালনভ আরও েপেষ্ভবানব স্বামীজীর সবাপন্ি্য লবানভর সুনযবাগ িবাে । একববার 
পেপে স্বলুি মনিও এনসপছনলে । 

িে্যববাদ স্েবা আমবানক স্দওেবা উপচে 
প্রবাে একই সমনে আনমপরকবাে িেকুনবর জে পে রকনফলবানরর 

জীবনেও গভীর প্রভবাব পবস্তবার কনরে স্বামীজী । স্বামীজী স্সসমে 
রকনফলবানরর এক িপরপচনের ববাপিনে থবাকনেে । রকনফলবার আনগ ববার 
কনেক সুনযবাগ স্িনলও স্বামীপজর সবাষিবাৎ এপিনে পগনেপছনলে । পেপে স্বৈ 
স্বািীেনচেবা মবােুষ পছনলে, কবারও উিনদৈ শুনে চলবার িষিিবােী পছনলে 
েবা । পকন্তু হিবাৎ একপদে স্কবােও আগবাম খবর েবা পদনেই রকনফলবার 
স্বামীজীর িবািকনষি েুনক িিনলে । স্দখনলে স্বামীজী স্কবােও ভ্রূনষিি েবা 
কনর পেনজর িিবার স্েপবনলর স্িছনে বনস আনছে েবারির পেপে এনক 
এনক রকনফলবানরর জীবনের একবান্ত ব্যপক্তগে কথবা িীনর িীনর বনল 
স্গনলে । আর বলনলে স্য, ভগববাে েবাঁনক মবােুনষর কল্যবাণ সবািনের জে্য 
িে পদনেনছে, পেপে স্যে স্বাথমিবুপদ্ধ িপরে্যবাগ কনর অপছ-ঞেবানে স্সই সম্পনদর 
সবি্যবহবার কনরে । এনে রকনফলবার আরও স্রনগ স্গনলে । স্যমে েনির 
স্বনগ এনসপছনলে, স্েমপে কনরই চনল স্গনলে, স্কবােও পবদবাে সম্বাষণ েবা 
জবাপেনেই । পকছুপদে িনর রকনফলবার আববার পফনর এনস স্বামীজীর সবামনে 
স্েপবনলর ওির একেবা কবাগজ ছঁুনি পদনলে, যবানে স্লখবা পছল রকনফলবার 
জেকল্যবানণ পেনবপদে এক সংস্বা গনিনছে এবং এর জে্য পবিুল অথমি ব্যে 
করনবে মেস্ কনরনছে । স্বামীজীর স্কবােও প্রপেপক্রেবা েবা স্দনখ পেপে 
পেনজই বলনলে, ‘এই পেে মৈবাে, এখে আিেবার সনন্তবাষ হনব, আর এর 
জে্য আিপে আমবাে িে্যববাদ পদনে িবানরে’। কবাগজপে িনি স্বামীজী সংপষিপ্ত 
উত্র পদনলে, ‘িে্যববাদ স্েবা আিেবারই আমবানক স্দওেবা উপচে’। ভপবষ্যনে 
রকনফলবার আনমপরকবার অে্যেম স্সরবা িেী এবং একই সনগে জেনসববাে 
অগ্ণী দবােবা পহনসনব িপরপচপে লবাভ কনরে, আর এই েেেবার মনি্য পদনেই 
েবার সূত্রিবাে হনেপছল ।১৬
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স্বামী পবনবকবােনদির েবাে

যবা পকছু পেপে বনলনছে, সবই অভ্রবান্ত  
১৮৯৫-এর ২৯স্ৈ জবােুেবাপর পেউইেনকমির একপে ববাপিনে পমস 

স্জবানসপফে ম্যবাকলবাউে স্বামী পবনবকবােদিনক প্রথম স্দনখে । স্মৃপেকথবাে 
ম্যবাকলবাউে স্লনখে, ‘পেপে প্রথম স্য কথবাপে বলনলে, েবা এখে আমবার মনে 
স্েই; পকন্তু েবা েখে আমবার কবানছ অভ্রবান্ত সে্য বনলই প্রেীে হনেপছল । 
পেপে স্য পবিেীে কথবাপে বলনলে, েবাও পছল সে্য, আর স্েমপে সে্য পছল 
েমৃেীে কথবাপে । েবারির সবাে বছর িনর আপম েবাঁর কথবা শুনেপছ এবং 
যবা পকছু পেপে বনলনছে, সবই আমবার কবানছ পছল অভ্রবান্ত’ ।  পেপে আরও 
পলনখপছনলে, ‘স্সপদে স্থনক আমবার কবানছ জীবনের অথমি অে্যরকম হনে 
স্গল । মনে হে, পেপে অিনরর মনি্য এমে এক অেুভূপে জবাপগনে পদনেে 
স্যে স্স অসীনমর মনি্য ববাস করনছ । স্স অসীমেবার স্কবাে িপরবেমিে হে 
েবা, স্কবাে বমৃপদ্ধও েবানে পছল েবা । সূযমিনক একববার স্দখনল স্যমে আর 
কখেও স্ভবালবা যবাে েবা, এ স্যে পিক েবারই মনেবা’।১৭   সপে্যই জীবনের স্ৈষ 
পদে িযমিন্ত ম্যবাকলবাউে েবা স্ভবানলে পে । স্বামীজীর কবানজ যবানে পবদুিমবাত্র 
পবলম্ব েবা কনর েবাঁপিনে িিবা যবাে, স্সজে্য পেপে সবসমে পেনজর কবানছ পকছু 
েবাকবা আর একেবা স্রেনের পেপকে মজুে রবাখনেে ! 

রবানফনলর েুপলনে পচপত্রে যীশুখ্ীষ্       
১৮৯৫ সবানলর স্সনটেম্বনর স্বামীজী লডিনে স্িঁছে । েনভম্বর মবানস এক 

সধে্যবাে স্সখবানেই ইসবানবল মবানগমিসনের ববাপিনে েনরবােবা এক আনলবাচেবাসভবাে 
পমস্  মবাগমিবানরে স্েবাব্ ল, ভবাবীকবানলর ভপগেী পেনবপদেবা েবাঁনক প্রথম দৈমিে 
কনরে । স্সপদনের স্মৃপেচবারণ করনে পগনে পেনবপদেবা পলনখপছনলে, ‘পেপে 
আমবানদর মনি্য েবাঁর লবাল রনঙর আলখবালিবা ও স্কবামরবধে িনর বনস স্যে স্কবাে 
সুদূর স্দনৈর কবাপহেী স্ৈবােবাপছিনলে ও মবানে মবানে এক অদু্ে অভ্যবাসবনৈ 
বলপছনলে, ‘পৈব, পৈব’। েবাঁর আেনে পছল স্কবামলেবা ও উচ্চভবানবর এমে 
এক মিুর সমবানবৈ যবা ি্যবােিরবােণ ব্যপক্তনদর বদনে ফুনে ওনি ---এ স্যে 
স্সই মুখছিপব যবা স্মরী-স্ক্রবানি উিপবষ্ যীশুখ্ীনষ্র মুনখ রবানফনলর েুপলনে 
পচপত্রে হনেনছ । স্স অিরবাননের ির দৈ বছর স্কনে স্গনছ । পকন্তু স্সপদে 
পেপে স্য সংস্কমৃ ে স্্বাকগুপল আবমৃপত্ কনরপছনলে, েবা স্কবােপদে স্ভবালবার 
েে’ –।১৮ প্রথম দৈমিনে স্বামীজীর ব্যপক্তনত্র প্রপে আকমৃ ষ্ হনলও, েবাঁর সব 
বক্তব্যনক িুনরবািুপর স্মনে পেনে পেপে পবিিবাপবিে পছনলে । ১৮৯৬ সবানল 
স্বামীজী পবিেীে ববার লডিনে এনল মবাগমিবানরে পেেপমে েবাঁর ক্বানস স্যবাগদবাে 
শুরু করনলে । একপদে প্রনশ্নবাত্র ক্বানস স্বামীজী হিবাৎ বজ্রপেনেমিবানষ বনল 
উিনলে, ‘জগৎ আজনকর পদনে যবা চবাে, েবা হনছি এমে পবৈজে েরেবারী 
যবারবা ঐ রবাস্তবাে দবাঁপিনে সবাহসভনর বলনে িবারনব স্য, ভগববাে ছবািবা েবানদর 
আিেবার বলববার আর স্কউ স্েই । স্ক প্রস্তুে’ ?  এববার পেনবপদেবার প্রবাণ 
সবািবা পদল । পেপে স্বামীজীর কবানছ েবাঁর কমমিিপরক েবা জবােনে চবাইনলে । 
১৮৯৬-এর জুে মবানস স্বামীজী েবাঁনক পলখনলে, ‘স্হ মহবাপ্রবাণ, ওনিবা, জবানগবা ! 
জগৎ দুঃনখ িুনি খবাক হনে যবানছি – স্েবামবার পক পেদ্বা সবানজ’?১৯ পেনবপদেবা 
এববার সবমিবান্তঃকরনণ স্বামীজীর কমমিযনঞে আত্পেনবদে করনলে ।       

স্সরবা  ভ্রমণসগেী    
প্রবাে একই সমনে স্বামীজীর ক্বানস স্যবাগ পদনে এনলে ক্যবানটেে জে 

স্হেপর স্সপভেবার ও েবাঁর ্রেী ৈবানলমিবাে স্সপভেবার । স্বামীজীর প্রথম সবাষিবানে 
ও েবাঁর মুনখ স্বদবান্ত দৈমিনের কথবা শুনে েবাঁনদর মনে হল, ‘এই ব্যপক্ত ও 
এই দৈমিনের অনবিষনণই স্েবা আমরবা এযবাবৎ জীবেযবািে কনরপছ অথচ 
সফলকবাম হই পে’।২০  এরির েবাঁরবা দুজনে একবানন্ত স্বামীজীর সনগে পমপলে 
হনলে । স্সপদেই শ্রীমেী স্সপভেবারনক স্বামীজী ‘মবা’ বনল সনম্ববািে কনর 
একবািবানর গুরু ও িুত্ররূনি েবাঁনদর পচত্ জে কনর পেনলে । আলবানির মবাত্র 
দুমবানসর মবাথবাে স্সপভেবার দম্পপে স্বামীজীর সনগে ইউনরবানির েবােবা স্বানে 
ভ্রমনণ স্বর হনলে । এই ভ্রমনণর স্মৃপেচবারণ করনে পগনে িনর শ্রীমেী 
স্সপভেবার পলনখপছনলে, ‘মবােুনষর পক্রেবাকলবানির সকল স্ষিত্র, ও ঞেবানের 
সকল ৈবাখবা স্বামীজীর আগ্নহর পবষে পছল, আর েবাঁর মবােপসক প্রফুলিেবা 
ও ঔদবাযমি, স্সই সনগে েবাঁর সুক্ষ্মবুপদ্ধ এবং ব্যপক্তনত্র আকষমিণ, সবপকছু 
পমপলনে েবাঁনক এক অে্যন্ত আেদিদবােক স্সরবা ভ্রমণসগেী কনর েুনলপছল’। 
২১ স্বামীজীর অনমবাে আকষমিনণ এর এক বছনরর মনি্যই স্সপভেবার দম্পপে 
েবাঁনদর সব সম্পপত্ পবপক্র কনর েবাঁর সনগে ভবারনে চনল এনলে । ১৮৯৯ 
সবানল েবাঁনদরই পেঃস্বাথমি স্সববা ও দবানে পহমবালনের মবােবাবেীনে ববাস্তব রূি 
পেল স্বামীজীর স্ননের ‘অদ্বিে আ্ম’। 

মবাই স্ফইথফুল গুেউইে      
১৮৯৫-এর স্ৈষ এবং ১৮৯৬-এর শুরুর পদনক পেউইেনকমি স্বামীজী 

পেেপমে ক্বাস পেপছিনলে । েবাঁর অেুগবামীরবা স্সসমে স্সইসব বক্তমৃ েবা 
সংকলনের প্রনেবাজেীেেবা গভীরভবানব উিলপধি করনলে । পকন্তু স্বামীজীর 
বক্তমৃ েবার স্েবাি ৈেমিহ্যবানডি পলপিবদ্ধ করবার উিযুক্ত স্লবাক িবাওেবা মুৈপকল 
হল । এনক এনক দুজে ববাপেল হনলে । 

অবনৈনষ এক বমৃপেৈ েরুণ স্জবাপৈেবা স্জ, গুেউইে এই কবানজ পেযুক্ত 
হনলে । স্ভবানব পেপে স্বৈ স্ববানহপমেবাে পছনলে । পকন্তু দষিেবা ও কবানজর 
প্রপে পেষ্বাে পেপে পছনলে অেুলেীে । মবাত্র পত্রৈ বছর বেনসর মনি্যই 
পেপে অন্রেপলেবা, কবােবােবা, মবাপকমিে যুক্তরবাষ্ট্র প্রভমৃ পে স্দৈ েুনর প্রবাে পেেপে 
সংববাদিনত্রর সম্পবাদেবা কনরপছনলে এবং বহু গণ্যমবাে্য ব্যপক্তর সবাপন্নি্য 
এনসপছনলে । পকন্তু স্কবাথবাও পেপে যথবাথমি স্নেহ-ভবালববাসবা-মযমিবাদবা িবাে পে । 
অপচনরই স্বামীজীর ব্যপক্তত্ ও স্নেহস্পনৈমি পেপে স্য স্কবল েবাঁর বক্তমৃ েবার 
হ্রসপলপিকবানরর কবাজ করনে থবাকনলে েবাই েে, একবািবানর স্বামীজীর পপ্রে 
পৈষ্য, সপচব এবং স্বদবান্ত প্রচবানর পেনবপদে কমমিী হনে উিনলে । স্য কবানজর 
জে্য একজে স্িৈবাদবার স্স্নেবাগ্বাফবারনক স্সসমে সপ্তবানহ অন্তেঃ িনের 
েলবার িবাপর্পমক পদনে হে, স্কবল গ্বাসবাছিবাদনের সংস্বানের জে্য সবামবাে্য 
অথমি ছবািবা গুেউইে স্সজে্য প্রবাে পকছুই পেনে চবাইনেে েবা । বলনেে, 
‘পবনবকবােদি যপদ জীবে পদনে পদনে িবানরে, আপম অন্তেঃ আমবার স্সববােুকু 
পদনে িবাপর ।”২২ স্বামীজী স্নেহভনর েবাঁর েবাম স্দে –‘মবাই স্ফইথফুল 
গুেউইে’ । স্বামীজীর রচেবার অপিকবাংৈ পলপিবদ্ধ করবার কমৃ পেত্ েবাঁরই । 

এক প্রণবানমই হৃদে হরণ       
১৮৯৭ সবানলর ১৯ স্ফব্রুেবারী, স্বামী পবনবকবােদি আনমপরকবা –

ইউনরবানি স্বদবান্ত প্রচবার কনর কলকবােবাে েনরর মবাপেনে িবা পদনেনছে । 
বজবনজ জবাহবানজ এনস স্সখবাে স্থনক স্রেনে পৈেবালদহ স্স্ৈে । স্সখবাে 
স্থনক স্য গবাপিনে স্বামীজী উিনলে েবার স্েবািবাগুপল খুনল পেনে উৎসবাহী 
যুবনকরবা পেনজরবাই েবােনে লবাগনলবা । পদনক পদনক স্খবাল-করেবাল-কীেমিে 
সহনযবানগ জেধ্বপে উিল, ‘জে স্বামী পবনবকবােদিজী কী জে’ । স্সই 
অেু্যৎসবাহী জেনজবােবানরর সবাষিী পছনলে েীক্ষ্ণিী যুবক সুিীর চক্রবেমিী । 
পেপে পলনখনছে, ‘স্বামীজী স্য গবাপিখবাপেনে পছনলে, পিক েবার সমু্নখই 
দবাঁপিনেপছলবাম । স্যই গবাপি থবামল, স্দখলবাম স্বামীজী দবাঁপিনে সমনবে 
সকলনক করনজবানি প্রণবাম করনলে । এই এক প্রণবানমই স্বামীজী 
আমবার হৃদে আকষমিণ করনলে’।২২ আর এই আকষমিণই েবাঁনক স্েনে 
আেল স্বামীজীর ৈরনণ । স্বামীজীর কবানছ সন্্যবাসব্রনে দীপষিে হনে 
সুিীর হনলে স্বামী শুদ্ধবােদি, িরবেমিীকবানল রবামকমৃ ণে সনঘের সঘেবাি্যষি । 
এল, স্দখল, িরবাপজে হনলবা

এইভবানব স্দনৈ-পবনদনৈ ্রেী িুরুষ, িেী পেিমিে, জবাপে-িমমি-ভবাষবা-বমৃপত্ 
পেপবমিনৈনষ পযপেই স্বামী পবনবকবােনদির সবাপন্নি্য এনসনছে, েবাঁর জীবে বদনল 
স্গনছ । বদনল স্গনছ দুই অনথমি –এক, েবাঁরবা অন্তনরর ৈপক্তনে বলীেবাে হনে 
সবািবারণ স্থনক অ-সবািবারণ হনে উনিনছে; আর দুই, েবাঁরবা অনেনকই স্বামীজীর 
আত্মুপক্ত ও জগপদ্ধেরূি জীবেব্রে উদ্ যবািনে আনত্বাৎসগমি কনরনছে । 
এখবানে স্সরকমই কনেকজনের কথবা উনলিখ করবা হল, অেুপলিপখে স্থনক 
স্গল অপিকবাংনৈর কথবা । পকন্তু এই ক’পে েেেবা স্থনকই এেবা স্পষ্ 
স্বামীজীর ব্যপক্তনত্র অনমবাে আকষমিণ এিবানেবা অসম্ব পছল । মবাদ্বানজর 
এক অনঞেেববাদী পবঞেবানের অি্যবািক পসগেবারনভলু মুদবাপলের স্বামীজীর সনগে 
একববার েকমি করনে এনসপছনলে । পকন্তু অপচনরই পেপে স্বামীজীর যুপক্তিূণমি 
ও হৃদেগ্বাহী কথবা আর ব্যপক্তনত্র প্রভবানব েবাঁর ভক্ত হনে উিনলে । স্বামীজী 
েবাঁর েবাম পদনেপছনলে ‘পকপে’ । পকপের এই রূিবান্তরনক উনলিখ কনর স্বামীজী 
িবাট্টবা কনর বলনেে, ‘পসজবার বনলপছনলে, এলবাম, স্দখলবাম, জে করলবাম’!  
পকন্তু পকপে এল, স্দখল, িরবাপজে হনলবা’!২৪ এই কথবা স্বামীজীর সংস্পনৈমি 
যবাঁরবা এনসপছনলে, মনে হে েবাঁনদর সববার স্ষিনত্রই প্রনযবাজ্য । 

মরবা মবােুষ লবাপফনে ওনি         
েনব স্বামীজীর জীবদেৈবানেই যবাঁরবা েবাঁর সংস্পনৈমি আসবার সুনযবাগ 

স্িনেপছনলে শুিু পক েবাঁরবাই েবাঁর ব্যপক্তনত্র আকষমিণ অেুভব কনরপছনলে ? 
েবা, েবা েে । স্বামীজী বনলপছনলে েবাঁর ৈরীর চনল স্গনলও েবাঁর অৈরীরী 
ববাণী মবােুনষর কল্যবানণ কবাজ কনর যবানব । েবাই স্দপখ েবাঁর মহবাসমবাপির 
িরও ৈে-সহ্ মবােুষ সবারবা িমৃপথবী জুনি েবাঁর ববাণীমূপেমির সংস্পনৈমি এনস 
জীবনের েেুে ও মহত্র অথমি আপবষ্কবার কনরনছে । পবংৈ ৈেনক ভবারেীে 
সমবানজর জেেবােকনদর মনি্য -- সুভবাষ চন্দ্র বসু, পচত্রজেে দবাৈ, স্মবাহেদবাস 
করমচবাঁদ গবাধেী, জওহরলবাল স্েনহরু, চক্রবেমিী রবাজবানগবািবালবাচবারী, সবমিিলিী 
রবািবাকমৃ ণেে, পবনেবাববা ভবানব –এঁরবা সকনলই স্ীে জীবনে স্বামী পবনবকবােনদির 
ববাণীর প্রভবানবর কথবা স্ীকবার কনরনছে । স্সরকমই স্ীকমৃ পে জবাপেনেনছে 
বপহপবমিনশ্বর বহু শ্রুেকীপেমি ব্যপক্তত্ । স্যমে –পলও েলস্ে, স্রবামবাঁ স্রবালবাঁ, 
অ্বাস হবাক্সপল, পক্রনস্বাফবার ইৈবারউে, ই পি স্চপলনৈভ প্রমুখ । আর আজ 
স্বামীজীর জনন্মর স্দিৈ বছর ির মবােুষ েবাঁনক কীভবানব স্দখনছ ? একেবা 
দমৃষ্বান্ত পদনল ছপবেবা স্পষ্ হনব । 

১৯৬২-র ভবারে-চীে যুনদ্ধর কনেক বছর ির ভবারেীে স্সেবাববাপহেীর 
এক েরুণ জওেবাে জীবনের প্রপে বীে্দ্ধ হনে আত্হে্যবার কথবা 
ভবাবপছনলে । এমে সমে একপদে পদপলি স্রলওনে স্স্ৈনের এক বইনের 
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স্বামী পবনবকবােনদির েবাে

স্ল স্থনক পেপে একপে বই পকেনলে । মলবানে স্বামী পবনবকবােনদির ছপব আর 
স্ভেনর স্দনৈর যুবকনদর উনদেনৈ পেনবপদে েবাঁর জ্ববালবামেী ববাণী । েরুণপে 
জীবনের এক েেুে অথমি খুঁনজ স্িনলে । শুরু হল এক েেুে সংগ্বাম । 
মহবারবানষ্র খরবািীপিে রবানলগবাঁও পসপদ্ধ গ্বানম সবুজপবপ্নবর স্জবােবার আেবা 
পদনে যবার সূত্রিবাে; আজ েবা ভবারেজুনি দুেমিীপেমুক্ত স্ছি প্রৈবাসে গনি 
স্েবালবার লনষি্য বমৃহত্র েবাগপরক আনদিবালনের রূি পেনেনছ । স্সপদনের স্সই 
েরুণ জওেবােই হনলে আজনকর েরুণনদর ‘আইকে’ বনরণ্য জেনেেবা 
অন্বা হবাজবানর । আর হবাজবানর মুক্তকনন্ঠ স্ীকবার কনরনছে স্বামীজীর অপগ্নমেী 
ব্যপক্তত্ আর প্রবাণস্পৈমিী ববাণীই েবাঁর স্প্ররণবার উৎসমুখ ।২৫ 

প্রশ্ন জবানগ, কী পছল স্বামীজীর কথবাে যবা আজও মবােুষনক স্প্ররণবা 
স্যবাগবানছি ? স্বামীজীর গুরুভবাই স্বামী েুরীেবােনদির কথবাে এর উত্র িবাওেবা 
যবানব । স্বামীজীর কথবার ৈপক্ত প্রসনগে পেপে বনলনছে, ‘স্বামীজীর কথবা শুেনল 

মরবা মবােুষ েিবাক্  কনর লবাপফনে উনি বলে –“দবাঁিবাও দবাঁিবাও ! মনর স্েবা 
স্গপছ, কথবােবা একববার শুনে যবাই ।” েবাঁর কথবার এেই স্জবার পছল স্য, ভবাব 
ও ভবাষবা হৃদনের অন্তঃস্তনল েখেই স্িঁছে, একেুও পবলম্ব হনেবা েবা । 
সমনের ভুল হনে স্যে । স্লবানক পেনজর অপস্তত্ ভুনল স্যে । সকনলর 
মেনক এক উচ্চ ভবাবভূপমনে পেপে েুনল পদনে িবারনেে’।২৬  আর এই 
উচ্চভূপমনে স্িঁনছ মবােুষ যবাবেীে ষুিদ্েবা সঙ্ীণমিেবা মপলেেবা দূনর সপরনে 
এক অেবাপবল অন্তপেমিপহে পবরবাে সত্বার সধেবাে  িবাে । মবােুষ ‘মহবারথী’ 
হনে যবাে । স্বামীজী স্েবা েবাই স্চনেপছনলে । ১৮৯০ সবানল পবিেীেববার 
প্রব্রজ্যবাে স্বরনেবার আনগ পেপে মনির গুরুভবাইনদর বনলপছনলে, ‘এববার আর 
স্পৈমিমবাত্র স্লবাকনক বদনল স্ফলনে িবারবার ষিমেবালবাভ েবা কনর পফরপছ েবা’।২৭ 
বলবাববাহুল্য স্বামীজীর জীবেনদবেবা েবাঁর স্সই ইছিবািূরণ কনরপছনলে—েবার 
প্রমবাণ আজও অপবরল ।  
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অস্ঙ্র পহনসনব ষিণকবাল (১৮৬৩—১৯০২) পেপে পছনলে আমবানদর 
মনি্য । পকন্তু অনঙ্র ববাইনর একেবা পহনসব আনছ, েবার পেপরনখ 
পেপে জীপবে থবাকনবে সহ্ বৎসর িনর আমবানদর মনে এবং 

স্চেেবাে । সবাপহপে্যক বেফুল স্বামীজী উনদেনৈ্য প্রণবাম পেনবদে কনর 
পলনখনছে, “এ অপগ্ন আমবানদর স্পৈমি কর েুপম । অগেবার হনে কেকবাল 
থবাকনববা আমরবা জনির মনেবা । আমবানদর প্রবাণববাে কর, ৈপক্তমবাে কর, 
উজ্জ্বল কর, মহৎ কর । মুক্ত কর আমবানদর হীে-িশুনত্র কবারবাগবার স্থনক ।  
আমরবা আজও স্েবােবািবাখীর মনেবা স্েবামবার বদিেবা কনর যবাপছি, হৃদনের মনি্য 
স্েবামবানক অেুভব  কপরপে । আমবানদর প্রপে দেবা কর । স্হ িবিন্তপর, দূর কর 
আমবানদর অধেকবার । আমবানদর স্প্ররণবা দবাও, আমবানদর ববাঁচবাও ।” 

এই অপগ্ননদবেবা পবনবকবােনদির কবানছ মবােুষই পছল প্রথম এবং 
মবােুষই হল স্ৈষ কথবা । মবােুনষর সুপ্ত আত্বার জবাগরনণ, মবােুনষর হৃদনের 
স্দবত্নক জবাগপরে করনে সবারবােবা জীবে েবাঁর সংগ্বাম । পবশ্ববাস কনরনছে 
ে্যবাগ ও স্সববার মবাি্যনমই জবাপের উন্পে । স্নদনৈর জেগণনক উবুিদ্ধ করনে 
মহবামন্ত্র শুপেনেনছে, “্দ্ধবাববাে হও, বীযমিববাে হও । আত্ঞেবাে লবাভ কর, 
িরপহেবাে জীবেিবাে কর এবং মবােুষনক ভবালববাস ।” স্বামীজী পেনজর স্চবানখ 
স্দনখনছে মবােুনষর প্রপে এক জমবাে ববাঁিবা ভবালববাসবা েবাঁর গুরু শ্রীরবামকমৃ নণের 
মনি্য । েবাই পবনবকবােদি, শুষ্ক েবাপকমিক িবাপমমিক স্েেবা হেপে, হনেনছে 
হৃপদববাে পেঃস্বাথমি স্প্রপমক । মবােবসবািবারনণর দুঃনখ স্চবানখর জল স্ফনলনছে 
এই স্প্রপমক সন্্যবাসী । স্দনৈর দুঃখ-শদে্য-দুদমিৈবাে েুনমবানে িবানরে পে । 
মবােুনষর স্বদেবাে েবাঁর মে কনরনছ ছেফে । বলনেে “স্য যে দুবমিল েবানক 
েে সবাহবায্য কর ।” 

ভপগেী পেনবপদেবা বনলপছনলে, “স্য মুহূনেমি আপম েবাঁহবার সপহে 
ভবারেবনষমি িদবািমিণ কপরলবাম, স্সই মুহূেমি হইনে েবাঁর মমৃেু্যপদে িযমিন্ত আপম 
আমবার গুরুনদনবর মনি্য এক অপগ্নর পেরন্তর দহেজ্ববালবা লষি্য কপরেবাপছ, 
স্স স্কবাে েত্ত, স্কবাে আি্যবাপত্ক উিবাসেবা ববা উন্মবাদেবা েে, স্দৈ ও জবাপের 
দুদমিৈবা পেববারনণর প্রবাণবান্ত প্রেবাস ও েবাহবার পেষ্ফলেবার জে্য মমমিবাপন্তক যবােেবা 
স্ভবাগ ।” 

স্বামীজীর পৈষ্যবা ভপগেী পক্রপষ্ে বনলনছে, “পেপে যখে INDIA 
কথবাপে উচ্চবারণ করনেে, েবার মনি্য এে গবমি, এে ভবালববাসবা, এে স্নে ফুনে 
উিে স্য স্সও ভবারেবষমিনক ভবালনবনস স্ফলে ।” স্বামীপজ পেনজই একববার 
পেনজর সম্বনধে বনলপছনলে, “I am condensed India—ভবারেবনষমির 
েেীভূে রূি । এক স্ৈবাষণহীে, বচিেবাহীে ভবারেবষমি স্চনেপছনলে স্বামীজী । 
স্বামীজী ভবারেবষমিনক ভবালববাসনেে েবার আদনৈমির জে্য । পেপে বলনেে, 
“ভবারে পক মনর যবানব ? েবাহনল জগে স্থনক সমস্ত আি্যবাপত্কেবা দূর হনে 
যবানব । সমস্ত শেপেক মূল্যনববাি পবলুপ্ত হনব – েবার জবােগবাে স্দবনদবী রূনি 
স্যৌথ রবাজত্ চবালবানব কবাম ও পবলবাপসেবা ।” 

পবনবকবােনদির কথবাে, “জবািবানে শুনেপছ স্স স্দনৈর ববাপলকবানদর 
পবশ্ববাস এই স্য, যপদ ক্রীিবািুত্পলকবানক হৃদনের সপহে ভবালববাসবা যবাে, স্স 
জীপবে হনব । আমবারও পবশ্ববাস স্য, যপদ স্কহ এই হেশ্রী, পবগেভবাগ্য, 
লুপ্তবুপদ্ধ, িরিদ পবচপলে পচর-বুভুপষিে কলহৈীল ও িরশ্রীকবাের প্রবানণর 
সপহে ভবালববানস, েনব ভবারে আববার জবাগনব । যনব ৈে ৈে মহবাপ্রবাণ 
েরেবারী সকল পবলবাস সকল স্ভবাগসুনখছিবা পবসজমিে কনর কবােমনেবাববানক্য 
দবাপরদ্, মূখমিেবার েূণমিবাবনেমি ক্রমৈ উত্নরবাত্র পেমজ্েকবারী স্কবাপে স্কবাপে 
স্নদৈীে েরেবারীর কল্যবাণ কবামেবা করনব, েখে ভবারে জবাগনব । --- 
সদুনদেৈ্য, অকিেেবা ও অেন্ত স্প্রম পবশ্বপবজে করনে  সষিম, উক্ত গুণৈীল 
একজে স্কবাপে স্কবাপে কিে ও পেষু্নরর দুবুমিপদ্ধর েবাৈ করনে সষিম ।” 

জবােুেবারী ১৯৬৩ সবাল । সবারবা ভবারে জুনি িবাপলে হনছি স্বামীজীর 
জন্মৈেববাপষমিকী । েৎকবালীে ভবারনের রবাষ্ট্রিপে েঃ সবমিিলিী রবািবাকমৃ ণেবাে 
কলকবােবাে এনসপছনলে । ৈেববাপষমিকী বক্তমৃ েবা প্রসনগে বনলপছনলে, “আজ 
আমরবা এক মহবা সংকনের সমু্খীে । সমবানজর মূল্যনববাি পবকমৃ ে, জীবনের 
শেপেক মবাে অবেপমে । সবমিগ্বাসী শেরবাৈ্যববাদ ও সবমিজেীে উন্মত্েবাে 
আমরবা আক্রবান্ত, হেবাৈবাে উদ্ ভ্রবান্ত, িরবাজনে আমরবা অিঃিপেে । পকন্তু 
মবােুনষর আত্বার প্রপে এই অপবশ্ববাস হল মবােুনষর মযমিবাদবার প্রপে েমৃণ্য 
পবশ্ববােবােকেবা । যপদ পবনবকবােনদির স্কবাে ববাণী আমবানদর স্রণ করনে হে 
েবাহবা হইল আমবানদর আপত্ক মপহমবার প্রপে পেভমিরেবার আহ্বাে, মবােুনষর 
মনি্য অেন্ত আি্যবাপত্ক সম্বাবেবা পেপহে আনছ । মবােুনষর আত্বাই সনবমিবাচ্চ, 
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মবােুষ অপবিেীে, অিূবমি – শুিু আমবানদর আৈবা রবাপখনে হনব । পবনবকবােদি 
আমবানদর যন্ত্রণবার মনি্য আ্ে পদনেনছে, দুঃনখর মনি্য পদনেনছে আৈবা, 
শেরবানৈ্যর মনি্য সবাহস ।” 

স্নদনৈর কল্যবাণ – পবনবকবােনদির পচন্তবার মনি্য িরবা িনিনছ 
সবমিবাপিক । “ভবারে আববার উিনব, জনির ৈপক্তনে েে, শচেনে্যর ৈপক্তনে । 
পবেবানৈর পবজেিেবাকবা পেনে েে, ৈবাপন্ত ও স্প্রনমর িেবাকবা পেনে সন্্যবাসীর 
শগপরক স্বৈ সহবানে ।” 

পবনবকবােদি আমবানদর ভেৈূে্য হনে বনলনছে । সবামবাপজক, সবাংস্কমৃ পেক 
সত্বার পবকবাৈ স্চনেনছে । আিুপেক পবনবকবােদি মেুষ্যজবাপেনক এক েূেে 
িমমিনচেেবা পদনে স্গনলে স্স িমমি সব মবােুষনক পেনে এক মবােব জবাপের িমমি, 
মবােব সবমিস্েবার িমমি । এই হল দপরদ্ ভবারেবনষমির একপে বি ঐশ্বযমি । 
পেপে স্ভনবনছে িমৃপথবীর মবােুনষর দুঃনখর কথবা । স্চনেনছে মবােুষ গ্বাপেমুক্ত 
স্হবাক । বনলনছে েীচজবাপে, মূখমি, দপরদ্, অঞে, মুপচ স্মথনরর জীবে িূণমি 
অপিকবানর পফনর আসুক । 

ইউনরবাি ও আনমপরকবার েবারী সমবাজ েবাঁনক মুগ্ধ কনরনছ । েবারী 
স্সখবানে িুরুনষর সবানথ সমবাে অপিকবার অজমিে কনরনছ । এই েবারীনক পেপে 
ভবারেবনষমি স্দখনে স্চনেনছে । িবাশ্চবানে্যর মবােুষ ষিমেবা ও েবাকবার কবানছ 
িরবাপজে । স্সখবানে মবােুষ অথমিদ্েপেক প্রপেনযবাপগেবার পৈকবার হনেনছ । 
পকন্তু পবনবকবােনদির কবানছ মবােুষ প্রিবাে । প্রপেষ্বাে স্গৌণ । যন্ত্র যেই ভবাল 
স্হবাক স্স যন্ত্র । মবােুষ মবােুনষর যন্ত্র েে । মবােুষ পেনজ চচমিবা কনর, কষ্ 
কনর – দুঃখ স্িনে মবােুষ বি হে । এই বি মবােুষ শেপরর সবািেবাই সন্্যবাসী 
পবনবকবােনদির একমবাত্র সবািেবা । 

পৈকবানগবার পবশ্বিমমি মহবাসভবাে দবাঁপিনে স্বামীজী েবাঁর পহদুিিমমি পবষেক 
ভবাষনণ পবশ্বমবােবনক স্ৈবােবানলে েূেে কথবা । বলনলে, “মেমি্য ভূপমর স্দবেবা 
স্েবামরবা ! স্েবামরবা িবািী ? মবােুষনক িবািী বলবাই মহবািবাি ।” Ernest 
Hawking (প্রখ্যবাে দবাৈমিপেক) েবাঁর আত্কথবাে পলনখনছে, “পবনবকবােদি 
যখে বলনলে “মবােুষনক িবািী বলবাই মহবািবাি, েখে সমস্ত স্্বােবা স্যে 
বজ্রবাহে হনে স্গল । এইরূি অিূবমি, অসম্ব কথবা েবাঁরবা কখনেবা স্ৈবানেে 
পে । বস্তুে পবনবকবােদি স্সপদে মবােুষনক শুপেনেপছনলে েূেে আৈবা ও 
আশ্ববানসর ববাণী । জবাপগনে েুনলপছনলে মবােুনষর অন্তপেমিপহে স্দবত্নক । 

িমমি মহবাসভবার স্ৈষ পদনে (২৭স্ৈ স্সনটেম্বর) স্বামীজী মন্ত্রমুগ্ধ 
পবশ্বহৃদেনক স্ৈবােবানলে এক েূেে জীবে সে্য । স্েবাষণবা করনলে িমমিবাধেেবার 
ও িমমি-উন্মত্েবার পবরুনদ্ধ  এক প্রকবাৈ্য স্জহবাদ । বলনলে, “আপম পক 
ইনছি কপর স্য খ্ীষ্বাে পহদুি স্হবাক । ঈশ্বর েবা করুে । আমবার পক ইনছি 
স্য স্কবাে পহদুি স্বৌদ্ধ ববা খ্ীষ্বাে স্হবাক । ভগববাে স্যে েবা েবা কনরে ।” 
পেপে স্েবাষণবা করনলে িমমিবান্তপরেকরনের মবাি্যনম পবশ্ব স্কবাে পদেও িমমিীে 
ঐক্য স্বািনে স্িঁছবানে িবানর েবা । বরং পবববাদ েে – সহবােেবা ।  পবেবাৈ 
েে -- িরস্পনরর ভবাবগ্হণ, মেপবনরবাি েে – সমবিে ও ৈবাপন্ত। যথবাথমিই 
বনলনছে --- 

“I am proud to belong to a religion which has taught 
the world both tolerance and universal acceptance.  We 
believe not only in universal tolerance but we accept all 
religions are true.”

পেপে অপগ্নমে ভবাষবাে েবাই বনলনছে িনরবািকবারই িমমি, িরিীিেই 
িবাি । ৈপক্ত ও সবাহপসকেবাই িমমি, দুবমিলেবা ও কবািুরুষেবাই িবাি । স্েবাষণবা 
করনলে, “ষুিিবার যবােেবাে স্কবাপে স্কবাপে ভবারেববাসী কবাের কনন্ঠ শুিু খবাদ্য 
চবাে । পকন্তু আমরবা শুিু েবানদর িবাথনরর েুকনরবা পদই । ষুিিবােমি মবােুষনক 
িনমমির ববাণী স্দওেবা েবানক অিমবাে করবা । অেবাহবারীনক দৈমিে ৈবা্রে স্ৈখবানেবা 
েবানক অসম্বাে করবা ।” খরবা, বে্যবা, মহবামবারী, অিমিবাহবার-অেবাহবানর যন্ত্রণবাকবাের 
ভবারনের সবমিহবারবানদর স্রণ স্রনখ বজ্রগম্ীর কনন্ঠ বনল উিনলে, “েূেে 
ভবারে স্বরুক লবাঙল িনর, চবাষবার কুপের স্ভদ কনর, স্জনল মবালবা মুপচ 
স্মথনরর েুিপির মি্য হনে । স্বরুক মুপদর স্দবাকবাে স্থনক, ভুেবাওেবালবার 
উেুনের িবাৈ স্থনক, স্বরুক কবারখবােবা স্থনক ।” 

স্বামীজী বনলনছে,  “স্েেবা হইনে যবাইও েবা ।” েবাঁর আহ্বাে,  “েুপম 
কমমিী হও, মবােুনষর জে্য পেঃস্বাথমিভবানব কবাজ কনরবা এবং কখনেবা স্ভনববা েবা 
স্য, মবােুনষর জে্য পকছু কবাজ কনর েুপম েবানক উদ্ধবার কনর পদনেছ ।” 
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আমবানদর সেকমি কনর বনলনছে, 
“Our duty to others means helping others; doing 

good to the world, but really to help ourselves------ Do not 
stand on a high pedestal and take five cents in your hand 
and say, “Here, my poor man! but be grateful that the poor 
man is there, so that by making a gift to them, you are 
able to help yourself.”  

মবােবেবার প্রপে এই আকবাৈ স্ছবাঁেবা ্দ্ধবার জনে্যই বজ্রগপজমিে কনন্ঠ 
েবাঁনক বলনে স্ৈবােবা স্গনছ, “Never forget the glory of human 
nature !” We are the greatest God, Christ and Buddha are 
but waves of the boundless ocean, which I am”.  

মবােুনষর ওির এে গভীর আস্বা পছল বনলই পেপে বলনে স্িনরপছনলে, 
“---man never progresses from error to truth, but from 
truth to truth, from lesser truth to higher truth”.   

স্বামীজীর ভবালববাসবা সবমিভূনে ব্রহ্মদৈমিনের অেবােবাস ফল । এইরূি 
এক েেেবার বণমিেবা পদনেনছে স্জবানসপফে ম্যবাকলবাউে । একপদে স্বামীজী 
ও েবাঁর সগেীরবা কবােনরবা ৈহনর িথ হবাপরনেনছে । েুরনে েুরনে েবাঁরবা 
এনস হবাপজর হনলে এক স্ছবাে এঁনদবা গপলনে যবার আনৈিবানৈর ববাপির 
জবােবালবা ববা পসঁপিনে অিমিেগ্ন মপহলবারবা বনস অগেভপগে করপছনলে । স্বামীজীর 
স্চবানখ এইসব পকছুই িনিপে । হিবাৎ একদল প্রগল্ ভ মপহলবা েবাঁনক ইপগেে 
কনর হবাসনে লবাগল । স্বামীজীর দনলর জদ্েক ব্যপক্ত েবািবােবাপি স্বামীজীনক 
অে্যত্র পেনে স্যনে চবাইনলে । পকন্তু স্বামীজী িীনর িীনর দল স্থনক সনর 
এনস স্বনচি বসবা স্সই প্রগল্ ভ মপহলবানদর পদনক এপগনে স্গনলে । েবারির 
বলনলে, “আহবা ববাছবারবা ! স্বচবাপররবা েবানদর স্দবত্নক স্সৌদিনযমি্যর কবানছ 
সমিমিণ কনরনছ । এখে েবানদর কী দুদেমিৈবা !”  এই বনল স্কঁনদ স্ফলনলে । 
স্সই প্রগল্ ভ মপহলবানদর দল পেশু্চি ও লপজ্ে । েবানদর মনি্য একজে 
সবামনে েুঁনক পবনবকবােনদির স্িবাৈবানকর প্রবান্ত স্পৈমি কনর চুম্বে কনর ভবাগেবা 
ভবাগেবা স্প্যপেনৈ বনল উিল, “ইপে ঈশ্বর স্প্রপরে িুরুষ !” 

আর একববার স্বামীজী েুরীেবােদিনক বনলপছনলে, “হপরভবাই, আপম 
এখেও স্েবামবানদর েথবাকপথে িনমমির পকছুই বুপে েবা ।” বলনে বলনে 
স্বামীজীর মুনখ গভীর পবষবানদর ছবােবা স্েনম এনসপছল । পেনজর বুনকর ওির 
হবাে স্রনখ পেপে বলনলে, “পকন্তু আমবার হৃদে খুব স্বনি স্গনছ এবং আপম 
অিনরর ব্যথবাে স্বদেবা স্ববাি করনে পৈনখপছ । পবশ্ববাস কনরবা, আমবার েীব্র 
দুঃখনববাি স্জনগনছ ।” স্বামীজীর কন্ঠস্র রুদ্ধ হনে এল, স্চবাখ পদনে জল 

িিনে লবাগনলবা । েুরীেবােদি স্তপম্ে ।       
একববার স্কউ স্বামীজীর কবানছ জবােনে স্চনেপছল কে্যবাকুমবারীর 

পৈলবার ঊির বনস ি্যবাে কনর পেপে পক স্িনেপছনলে ? উত্নর স্সই সুদূর 
আনমপরকবা স্থনক পলনখপছনলে, “ভবারেবনষমির স্ৈষ িবাথনরর েুকনরবার উির 
বনস এই স্য আমরবা এে জে সন্্যবাসী আপছ, েুনর েুনর স্বিবাপছি, স্লবাকনক 
দৈমিে পৈষিবা পদপছি, -- এই সব িবাগলবাপম । ---- আমবানদর জবােেবা পেনজনদর 
পবনৈষত্ হবাপরনে স্ফনলনছ, েবাই এে দুঃখ কষ্ । স্সই জবােীে পবনৈষনত্র 
পবকবাৈ যবানে হে, েবাই করনে হনব । েীচ জবাপেনক উিনর েুলনে হনব ।” 

জীবনের স্ৈষ পদনক ১৯০২ সবানল স্বলুর মনির আপঙেবাে স্বামীজী 
সবাঁওেবাল মজুরনদর েবারবােেঞেবানে খবাওেবানলে যনে পেনে । েবারির এক 
পৈষ্যনক বলনলে, এনদর স্দখলুম স্যে সবাষিবাৎ েবারবােণ । এমে সরল পচত্, 
এমে অকিে অকমৃ পত্রম ভবালববাসবা ---এমে আর স্দপখপে । েবারির মনির 
সন্্যবাসীনদর লষি্য কনর বলনে লবাগনলে, “স্দখ, এরবা স্কমে সরল ! এনদর 
পকছু দুঃখ দুদমিৈবা দূর করনে িবারপব ? েেনেবা স্গরুেবা িনর আর পক হল ?  
‘িরপহেবাে’ সবমিস্ অিমিণ করবার েবামই হল সন্্যবাস । ---- স্দনৈর স্লবাক দু 
স্বলবা দু মুনিবা স্খনে িবাে েবা স্দনখ এক এক সমে মনে হে স্ফনল পদই 
স্েবার ৈবাঁখ ববাজবানেবা, েটেবা েবািবা, স্ফনল পদই স্েবার স্লখবািিবা ও পেনজ মুক্ত 
হববার স্চষ্বা, সকনল পমনল গবাঁনে গবাঁনে চপরত্র ও সবািেবাবনল বনিবানলবাকনদর 
বুপেনে কপিিবাপে স্যবাগবাি কনর পেনে আপস ও দপরদ্েবারবােনের স্সববা কনর 
জীবেেবা কবাপেনে পদই । ----- জীনব স্প্রম কনর স্যই জে, স্সই জে স্সপবনছ 
ঈশ্বর ।” 

মবােবনপ্রপমক, শবদবাপন্তক স্বামীজীর সনগে আমবানদর সম্পকমি এমেই 
এক আন্তপরকেবার সূনত্র ববাঁিবা হনে স্গনছ স্য েবাঁর মহবাপ্রেবানণর ১১১ বছর 
িনরও মনে হনছি পেপে রনেনছে – ছবােবার মনেবা সবমিত্র পবরবাজমবাে । হ্যবাঁ, 
পেপেই স্সই খপবিদং ব্রহ্ম, প্রনভবা, েত্মপস । 

সবারবা পবশ্বজুনি স্বামীজীর জন্মসবািমিৈেবনষমির উনদ্যবাগ আনেবাজে 
চলনছ । স্গবােবা িমৃপথবীর এই সংকেমে িপরপস্পেনে এবং দুপবমিষহ অবস্বা 
স্থনক মবােব সভ্যেবানক রষিবা করনে স্বামীজীনক আজ আমবানদর বিই 
প্রনেবাজে, কবারণ স্বামীজী স্য বনলনছে, “What we want is (this) 
sraddha.  Unfortunately, it has nearly vanished from India 
and this is why we are in present state.  What makes 
the difference between man and man is the difference 
in sraddha and nothing else.  What makes one great and 
aother weak and low is this sraddha”.  

ঋণ স্ীকবার যবাঁনদর স্লখবা স্থনক –
১ ) স্হবানসেুর রহমবাে 
২ ) েঃ বুদ্ধনদব বনদি্যবািবাি্যবাে 
৩ ) স্বামী স্লবানকশ্বরবােদি 
৪ ) সবাপহপে্যক ৈংকর 
৫ ) ৈংকরী প্রসবাদ বসু
৬ ) স্বামী চন্দ্রকবান্তবােদি      　　    
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পেস্জর অন্তদমৃ মিপষ্ পদনে ভবারনের প্রপে জেজবাপেনক পবন্ষণ করবার 
স্প্রপষিনে পবনবকবােদি স্য দীেমি ভবারে ভ্রমণ কনরপছনলে, েবা পেপে 
জেসমনষি উন্মীপলে ও পলপিবদ্ধ কনর স্গনছে । আজ স্থনক 

একনৈবা িনের বছর আনগ স্য ভবানব ভবারনের জেমবােব ও মেেনক 
বুনেপছনলে েবা আজও একই ভবানব পবদ্যমবাে । েবাই েবাঁর পবপভন্ বক্তমৃ েবামবালবা 
িিনে িিনে মনে হে পেপে সবামনে স্থনক বনল চনলনছে আর আমরবা 
আত্স্ করবার স্চষ্বা করপছ । সমবাজ পবন্ষণ ও েবার উত্বানের স্য িদ্ধপে 
পেপে স্দনৈর সবামনে স্রনখপছনলে, স্েমপে ভবানব আজ অবপি স্কবাে মহবািুরুষ 
ববা যুগিুরুষ এে িপরিূণমিভবানব ব্যক্ত কনরে পে । েবাই পেপে ও েবাঁর ববাণী 
একই ভবানব পচরন্তে হনে প্রেীপষিে হনে আনছ প্রপেষিনণ িবাপলে হববার 
জে্য । পবনবকবােদি ভবারেনক পেনে স্যনে স্চনেপছনলে পবনশ্বর দরববানর । 
েবানক উিযুক্ত করবার জে্য পবনদৈীনদর স্থনক সবারবস্তু আহরণ কনর উন্ীে 
করনে স্চনেপছনলে । রবীন্দ্রেবাথও পবশ্বনক জবােনে স্চনেপছনলে । েবাঁর রবাস্তবা 
পছল পভন্ । কবাব্য, পৈ  ও সংস্কমৃ পের সমবিনে পেপে ভবারেনক সমমৃদ্ধ করনে 
স্চনেপছনলে । সমগ্ পবশ্বনক অেুভব কনরও এঁরবা দুজনেই ভীষণ ভবানব 
ভবারেীে পকম্ববা ভীষণ ভবানব ববাঙবালী । পবনবকবােদি এনকববানর েনরর ভবাষবাে 
েনরর মবােুষনক স্ৈখবানে স্চনেপছনলে বীজমন্ত্র । পেরন্তর িিে ও পবন্ষনণ 
স্য ভবাবেবা েবাঁর মনে এনসনছ, স্সেবাই েুনল িনরনছে সমবানজর সবামনে । 

মবাত্র চবারনৈবা স্্বােবার সবামনে মবাদ্বানজ এক েবাঁবুর মনি্য পেপে স্য 
বক্তব্য স্রনখপছনলে, স্সেবানক ‘ভবারে গীেবা’ েবাম পদনল স্ববািহে অেু্যপক্ত 
হনব েবা । স্সই গীেবা অি্যেে কনর আজও প্রপেপে মবােুষ উদেীপ্ত হনে 
িবানর । পকন্তু সবামপগ্ক ভবানব েবাঁর প্রকবাৈ ও পবকবাৈ পকভবানব হনব ভবারনের 
জেসমবানজ, এ পেনে েবাঁর সনদিহ পছনলবাই, েবাই ববানর ববানর বনলনছে ‘কবাযমি 
পবৈবাল ও দুরূহ সনদিহ স্েই, পকন্তু এই িনথই উত্রণ – এগুনেই হনব ।’ 

ৈেবাদেী প্রবাচীে ঐপেহ্য পেনে ভবারেীে মেনে স্প্রবাপথে রনেনছ িনমমির 
পবপভন্েবা । স্সপে স্যমে একপদনক মহবাে উদবারেবার প্রেীক, স্েমপে এক 
পবভবাপজে সংস্কবানরর স্গবাঁিবাপমও বনে । এক িমমিনক স্কন্দ্র কনর একমুখী 
প্রচবার ও পবকবাৈ হেনেবা সম্ব, পকন্তু সকল িনমমির সমবিে স্য দুরূহ 
ব্যবািবার । িনমমির স্গবাঁিবাপম পেনে স্বঁনচ আনছ মবােুষ এই ভবারনে । যে পদে 
স্গনছ েেই গুরুর সংখ্যবা স্বনিনছ যবারবা স্কউই স্েমে ভবানব সবমিভবারেীে ববা 
পবশ্বজেীে হনে ওনিপে । প্রপেপে ভবাষবাে একপে পেজস্ েঙ এবং স্কৌেুক 
আনছ । স্সপে যখেই রপ্ত হে েখেই স্স ভবাষবা জেগনণর সবামনে স্রবাচক 
ও স্মবাহক হে । ববাংলবা ভবাষবার স্কৌেুক অে্য ভবাষবাে সচিবাপরে হববার উিবাে 
স্েই । পবনবকবােদি সংস্কমৃ ে স্থনক চপলে ভবাষবা অবপি পবচরণ কনর এক 
পেজস্ ভবাষবাে, স্য ভবাষবা স্কবল মবাত্র ববাঙবালীর আন্তপরক, স্স ভবাষবাে ব্যক্ত 
কনরনছে েবাঁর অনেক রচেবাদ্ৈলী । েবাই পেপে ও েবাঁর স্লখবা যেেবা ববাঙবালী 
েেেবা ভবারেীে েে । স্সেবা একেবা ভবাষবার অন্তরবাে বনলই পেপে আজ অবপি 
এে পবৈবাল ভবানব ভবারেীে হনে ওনিে পে । 

আমবার মনে হে স্বামীজীর মনি্য এমে অনেক পদক  পছল যবানে 
পৈপষিে ছবািবাও সবািবারণ মবােুষও অপে সহনজ আকমৃ ষ্ হনে িবারনেবা । স্যমে 
েবাঁর গবানের গলবা, অসবািবারণ ঞেবাে, পবন্ষণ ষিমেবা, ভবাষবার দখল, ববাপমিেবা 
এবং সনবমিবািপর শগপরক বসে িপরপহে মবাথবাে সুচবারু িবাগিী পবপৈষ্ এক 
সুদির অবেব । কথবাে বনল ‘িহনল দৈমিেিবারী, িনর গুণপবচবারী’—জেগণনক 
সনম্বাপহে করবার মনেবা এক স্প্রনজনটেবল ফমমি । একজে ভবাল বক্তবানক 
হবাজবার স্্বােবা মুগ্ধ হনে স্ৈবানে । গে একনৈবা বছনর স্েমে মবােুষ স্েবা আর 
একজেও এনলবা েবা  । পেপে িমমিীে গুরু েে – মহবািুরুষ । পেপে একজে 
সমবাজ সংস্কবারক ঞেবােী মবােুষ পযপে সেবােে িনমমির সবানথ অে্য সব িনমমির 
মূল অবপি স্িঁছনে স্িনরপছনলে । স্সগুপলর মনি্য স্থনক স্কবল মবাত্র সবার 
অংৈগুপল স্বনছ পেনে ভবারেীে ভবাষবাে সবািবারণ মবােুনষর কবানছ স্িঁনছ পদনে 
স্িনরপছনলে । 

রবামকমৃ ণে স্দবনক পবন্ষণ করবা যবাে েবা । পেপে স্য ভবানব স্লবাকপৈষিবা 
পদনেনছে েবা স্কবাে িুঁপথগে পবদ্যবা েে । সমবানজর মনি্য স্থনকও েবাঁর 
উিলপধি ঞেবানের চূিবান্ত িযমিবানে স্িঁনছপছল । সমবােভবানব পেপে আি্যবাপত্ক 
জগনে আর জেজীবনে পবচরণ করনেে । মবােুনষর মগেল কবামেবাে প্রপে 
মুহূনেমি েবাঁর মুখ পেঃসমৃে ববাণী এক পচরন্তে রূি স্িনেনছ । স্বামীজী পকন্তু 
স্েমেপে েে । পেপে এক িবািক, এক িবাপমমিক, এক েবাপত্তক, এক পবঞেবােী । 
স্বদনবদবান্ত উিপেষদ, গীেবা, কবাব্য মহবাকবাব্য অি্যেে কনর েবার সবারবত্বা 

েুনল এনেনছে মবােুনষর সবামনে । গীেবা েনত্ত স্যমে বনলনছে, ‘যুনদ্ধর সমে 
এে ঞেবাে, ভপক্ত আর স্যবানগর কথবা আপসল স্কবাথবা হইনে ? স্সই সমে 
পক স্কবােও সবাংনকপেক পলপিকুৈল উিপস্ে পছনলে পযপে স্স সমস্ত েুপকেবা 
লইেবাপছনলে !’ একদম খবাঁপে কথবা । এপে স্হবাল মবােুনষর স্ববাি ও বুপদ্ধর 
বিবারবা পবন্ষণ । িমমিগ্ন্থনক অনধের মনেবা পবশ্ববাস েবা কনর পবন্ষণ কনর 
সবারবস্তু েুনল আেবা । 

এববার েবার বক্তনব্যর স্রূনির সনগে বেমিমবােনক স্মলবানল স্কমে 
সমীকরণ শেপর হে েবা একেু ভবাববা যবাক্  । পেপে পক আজও প্রবাসপগেক, 
স্েমে সমবােভবানব ভবাস্র ! েবাঁর বক্তব্যনক প্রমবাণ করবা পকম্ববা েবা প্রমবাণ করবার 
পবষনে অনেক যুপক্তেকমি দবাঁি করবানেবা যবাে । পকন্তু যপদ সবারবস্তুনক আত্স্ 
করবার প্রেবাস ববা মেে থবানক, েনবই বুপে েবাঁনক মূল্যবােে করবা যবাে । 

্দ্ধবাববাে হও, বীযমিববাে হও, িরপহেবাে জীবেিবাে কর । এই বীজমন্ত্র 
মবােুনষর মনে পকভবানব গ্পন্থে হনব ? এই মন্ত্র পক এককভবানব মবােুনষর মনে 
েুকনব েবাপক সবামপগ্কভবানব স্েবাকবানে হনব ?  ‘কলকবােবা অপভেদিনের উত্র’ 
প্রসনগে পেপে ইংনরজ জবাপের প্রৈংসবা কনরনছে । বনলনছে ইংনরজ বীনরর 
জবাপে, এনদর মপস্তষ্ক সূ্ল, পকন্তু একববার েুপকনে পদনল েবা েবারবা কনরই 
স্ফনল । ইংনরজ হৃদনের মূল উৎস স্কবাথবাে স্ক জবানে । েবানদর পৈষিবাই 
ভবাব স্গবািে করবা । ববাল্যকবাল হইনে এই পৈষিবাই েবারবা স্িনে থবানক । 
সুেরবাং ববাল্যকবাল স্থনক যপদ স্কবাে পৈষিবা মনের মনি্য লবাপলে হে েনবই েবা 
িরবেমিী জীবনে প্রপেফপলে হে । ইংনরজ এনক এনক অনেক স্দৈনক জে 
করনলও পবদ্যবা, বুপদ্ধ, ঞেবাে, সংস্কবার ও পৈষিবা পদনে স্কবাে কবািমিণ্য কনরপে । 
স্য স্দনৈ স্গনছ স্সখবানেই পৈষিবা ও ঞেবানের আনলবা জ্ববাপলনেনছ । স্যনহেু 
েবারবা ববাল্যকবাল স্থনক একেবা পসনস্নমর মনি্য লবাপলে হনেনছ েবাই েবার 
প্রপে সবারবা জীবে ্দ্ধবাববাে হনে স্িনরনছ । আমবানদর স্দনৈ স্েমে স্কবাে 
স্দৈগে পৈষিবা িদ্ধপে ববা চপরত্র গিে িদ্ধপে শেপর হে পে । আমরবা পভন্ 
পভন্ ভবানব এনদনৈর মনি্য রনেপছ । কখেও জবাপেগে, কখেও িমমিগে, 
কখেও ভবাষবাগে পবভবাজনে আমরবা পেনজনদর গপডিবদ্ধ স্রনখপছ । েবাই এক 
জবাপে, এক প্রবাণ, এক িমমি স্কবানেবাপদে হে পে আর হনবও েবা, এবং ভবাষবার 
অন্তরবাে থবাকবার জে্য পবনবকবােদির আহৃে ঞেবাে ববা পৈষিবা ববাঙবালীর মনে 
স্বােী আসে করনলও সবমিভবারেীে হনে উিনে িবানরপে । এখবানে আমবানদর 
কেমিব্য পক ? যপদ স্বামীজীনক পবঞেবােী ও সমবাজ সংস্কবারক বনল মবাপে েনব 
েবাঁর দপৈমিে স্কবান্  িনথ স্গনল এক মবােপবক উত্রণ হনব ?    

গে একনৈবা বছনর সমবাজ েবার পেজস্ িথ িনর িপরবপেমিে হনেনছ । 
পবপভন্ রবাজদ্েপেক উত্বাে িেনের ফলস্রূি এই আমবানদর বেমিমবাে ভবারে । 
পহদুিিমমি সংঞেবাহীে, বল্বাহীে, েবােবাে প্রবাপন্তক গুরুর স্বােত্ৈবাসনে পদগ্ ভ্রবান্ত । 
মুসলমবাে িমমি সীমবাবদ্ধ – অে্য জবাপের প্রনবৈ পেনষি, মূল্যবােে পেনষি এবং 
িপরমবাজমিে বহু দূনরর কথবা । খ্ীষ্িমমিও অপে ৈবান্ত অথচ কট্টরভবানব পেনজনে 
মৈগুল । েবানদর আববাহেও স্েই আর পবসজমিেও স্েই । েনব পক মূল্যনববাি 
হবাপরনে স্গনছ ? আসনল মূল্যনববািেবাই মেুষত্নববাি । স্সেবা স্েবা সকল স্দনৈর 
মবােুনষর মনি্যই পবদ্যমবাে । হেনেবা েবার সংখ্যবা কনম আসনছ । যপদও আপম 
মনে কপর স্য স্কবাে পসনস্নম কুপি স্থনক িঁপচৈ ৈেবাংৈ মবােুষ সপিক িনথর 
অেুগবামী হনল সমবাজ ববা পসনস্ম পেঁনক যবাে, এই কুপি িঁপচৈ ৈেবাংনৈর 
সমেুল সব সমেই সমবানজ পবদ্যমবাে । এই কুপি ৈেবাংৈনক ওিনরর পদনক 
েুলনে িবারনলই একেবা পদকদৈমিনের আভবাষ িবাওেবা যবাে । পিক এখবানেই 
পবনবকবােদি ভীষণভবানব প্রনেবাজে। স্স সমবানজর প্রপে স্ষিনত্রই প্রবলভবানব 
সে্য । স্বামীজীনক স্কন্দ্র কনর একেবা পেরন্তর প্রচবানরর প্রনেবাজে রনেনছ 
এ ভবারেীে জেমবােনস । স্বামীজীর সমৃষ্ রবামকমৃ ণে পমৈে স্স িনথ চনলনছ 
যুগ যুগ িনর । েনব পৈষিবার সনগে সনগে চপরত্র গিনের উনদেনৈ্য স্বামীজীর 
ববাণী ও রচেবা স্য সকল ছবানত্রর মনি্য পকপচিে প্রপষিপ্ত করবা উপচে, স্সখবানে 
বুপে পকছুেবা খবামপে রনে যবানছি প্রপেপেেে । “মপদিনরর সনগে পৈষিক ও 
প্রচবারক গিে কপরববার জে্য একপে পৈষিবানকন্দ্র থবাপকনব । এখবাে হইনে 
স্য সকল পৈষিক পৈপষিে হইনবে,  েবাঁহবারবা সবমিসবািবারণনক িমমি ও স্লৌপকক 
পবদ্যবাপৈষিবা পদনবে”--–(ভবারে ভপবষ্যে) । সুেরবাং প্রপে পৈষিবা প্রপেষ্বানে স্য 
িপরমবানণ পৈষিনকর প্রনেবাজে, েবা স্ববািহে স্কবােও কবানল িবাওেবার সম্বাবেবা 
স্েই । িদবাথমিপবদ্যবা আর রসবােনের িবানৈ দৈ িবােবা ভবারে ভপবষ্যে িিনে 
স্য লবাভ শব ষিপে স্েই, স্সপে ভবাবববার একবান্ত প্রনেবাজে আনছ । স্দৈনক 
উজ্ীবনের জে্য স্বামীজী যুব স্রেদবােনক েবাক পদনেপছনলে, কবারণ সমবানজর 
প্রপেপে অে্যবাে ববা কুসংস্কবানরর প্রপে যুব স্রেদবােই প্রথম প্রশ্ন স্েবানল । 
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সমবািবানের প্রনশ্ন েবারবাই েবাঁপিনে িনি । স্স যুব স্রেদবাে এখেও রনেনছ 
স্েমপে সজীব । প্রনেবাজে শুিু ঞেবানের খবাপেক আনলবা েবানদর মনে েুপকনে 
স্দববার । স্স ঞেবাে স্দৈ পবষেক, সমবাজ পবষেক, পৈষিবা পবষেক আর িরপহে 
পবষেক । আর েবার জে্য পদকদৈমিে স্দনব স্বামীজীর ববাণী ও রচেবা । 

িনমমির একেবা পেজস্ স্েৈবা আনছ । গুরুর সবামনে হবাে স্জবাি কনর 
পেনজনক সমিমিণ করবার মনি্যও একেবা মবাদকেবা আনছ, আর স্সপেনকই মূলিে 
কনর, গুরুনক স্কন্দ্র কনর রবাজত্ কনর স্তবাবকবমৃদি আর িুরধেররবা । িনমমির 
েবানম মবােুষ এখবানে অকবােনর দবাে কনর । পকছু পকছু মপদির স্রেদবানের 
শবভব স্দখনল পবপস্ে হনে হে । উনদেৈ্যপবহীেভবানবই পেরুিপে মপদিনরর 
স্কবাষবাগবার ফুলনে থবানক । মুম্ববাইনের গণিপে দৈমিনে দৈ স্কবাপে েবাকবারও 
ওিনর সংগ্হ হে । গণিপের মূপেমি স্দখবার জে্য েটেবার ির েটেবা মবােুষ 
লবাইে স্দে । ৈবরীমবালবার মপদিনর ৈে ৈে দৈমিেবাথমিী পভনির চবানি মনর । 
কুম্নমলবাে, শবণুেনদবী স্দখবার রবাস্তবাে ৈে ৈে দৈমিেবাথমিী মনর । পক পবৈবাল 
আকুলেবা ! এসব জন্ম স্থনক মবােুনষর মনে প্রপষিপ্ত েবার িপরববার বিবারবা । 
িুঁপথগে পবদ্যবার স্কবাে সবাি্য স্েই এসব স্থনক মবােব মেনক সুস্ পচন্তবার িনথ 
পফপরনে আেবার । রবাজেীপের প্রসগে েবাই ববা েবােলবাম, কবারণ স্সখবানে স্য যে 

বি িবািী, পক্রপমেবাল, স্স েে বি স্েেবা । 
েবুও কবারপগল যুনদ্ধ সবারবা স্দনৈ স্ভরী ববানজ । মনে আর প্রবানণ শেপর 

হে দমৃঢ় স্চেেবা । মুম্ববাইনের েুমুল বে্যবাে হবাজবার হবাজবার মবােুষ সবাহবানয্যর 
হবাে ববাপিনে স্দে । কনছির ভূকনম্প হবাজবার রেবাক ত্রবাণসবামগ্ী পেনে দবাঁপিনে 
থবানক । সন্ত্রবাসববাদীনদর স্মবাকবাপবলবাে জেগণ উত্বাল হে । েবারী পেগ্নহর 
পবরুনদ্ধ মবােুষ রবাস্তবাে েবানম । সুেরবাং প্রপেপে স্চেেবা, মূল্যনববাি আর 
মবােবেবা হবাপরনে যবাে পে সমবাজ স্থনক । 

স্ক পেনে যবানব আববার পবনবকবােদিনক এ সমস্ত জেগনণর মনি্য ?  
েবানদর স্ববািগুপলনক এক পেনদেমিপৈে িনথ িপরচবালে করনে ? 

এ দবাপেত্ রবামকমৃ ণে পমৈে স্থনক পৈষিবাপ্রবাপ্ত প্রপেপে েবাগপরনকর । 
এই আমবার বক্তনব্যর স্ৈষ ও সবার কথবা । সবািুরবা প্রদৈমিক, আমরবা িবারক 
ও ববাহক । জেমবােস এখেও উনু্মখ িরপহনের মবাি্যনম পেনজনক উজ্জ্বল 
করনে, দবানের মবাি্যনম পেনজনক মহীেবাে করনে, ত্রবানণর মবাি্যনম পেনজনক 
সমবানজর অগেীভূে করনে, িবাপরববাপরক ও িবাপরিবাপশ্বমিক উন্পের মবাি্যনম 
পেনজনদর ভবারেীে করনে ।                                            

What was The Greatest Speech?

Intelligent Life, a bi-monthly lifestyle and culture magazine 
from The Economist, in it’s section “Big Question” for the 
month of July/ August 2013 issue considers the art of 

oratory, and asks, what was the greatest speech? Six writers 

chose a speech, and over the next two weeks the magazine 
published their views online. The Magazine conduced a poll 
and the voting results are as below:

More than half the (54%) votes went to Swami 
Vivekananda, a young 30 year old Hindu monk whose speech 
about tolerance and universal acceptance at the first World’s 
Parliament of Religion in 1893 resonated with the writer Mark 
Tully. Abraham Lincoln’s succinct three-minute Gettysburg 
address was James Harding’s choice—and 17% of readers 
agreed. Tina Brown’s nomination was Hillary Clinton’s speech 
about women’s rights in Beijing in 1995. She got a standing 
ovation on the day, and 7% of your votes. Pericles’s funeral 
oration, from 431BC, “still sounds radical 2,500 years later,” said 

Natalie Haynes. A handful of readers (6%) agreed. Gillian Slovo 
went for Nelson Mandela’s words from the dock in 1964 (5%) 
and Johnny Grimond for Thomas Babington Macaulay’ssupport 
of Jewish rights in 1833 (3%).

Mark Tully* argues that it was Swami Vivekananda’s 
first-ever public speech, delivered in Chicago, 1893. Swami 
Vivekananda, who had never been outside India before, nor 
spoken in public, was such a hit at the Parliament that he 
was asked to speak six times. He said. “We believe not only in 
universal toleration but we accept all religions as true.” The New 
York Herald said, “Vivekananda is undoubtedly the greatest 
figure in the Parliament of Religions.”

He was relevant then and is relevant today for his constant 
affirmation that all religions are paths to God, and his call for 
tolerance. He ended his first speech by saying, “I fervently hope 
that the bell that tolled this morning in honor of this convention 
may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions 
with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings 
between persons wending their way to the same goal.”

Vivekananda’s speeches at the Parliament resonate today 
for the many who claim to be spiritual but not religious, who 
reject religion based on faith and seek experience of God. He said, 
“The Hindu religion does not consist in struggles and attempts 
to believe a certain doctrine or dogma, but in realizing—not in 
believing but in being and becoming.” 

*Mark Tully was the BBC’s bureau chief in India for 22 years.

Reference:
IntelligentLife website:
http://moreintelligentlife.com/page/which-best-speech 
http://moreintelligentlife.com/blog/georgiagrimond/greatest-speech-was 
http://moreintelligentlife.com/content/ideas/anonymous/vivekananda 
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       - �্স�া ী ্ো ীেসনগ 

ীিব্লবেজ ী্র্দবদ প� বি্ব্স  ম 

িমৃপথবী েথবা পবনশ্বর ইপেহবানস কবালজেী, পবশ্বজেী,আন্তজমিবাপেক 
মবােপবকেবা ও প্রকমৃ ে মবােুষ পহনসনব স্য মহবামবােনবরবা জন্মগ্হণ 
কনরনছে েবাঁনদর মনি্য দুই মহবামবােবনক পহমবালনের িেভূপমনে স্দখবার 

স্চষ্বা করব –েবাঁরবা উভনেই েবাঁনদর আিে কমমিনষিনত্র ও চপরত্রগুনণ 
পহমবালনেরই সমেুল্য অথববা পহমবালনের স্থনকও উচ্চ এবং উভনেরই 
পবৈবালত্, গভীরেবা, মবােপবক উচ্চেবা, ও ব্যবাপপ্ত পহমবালনের কথবা স্রণ কপরনে 
স্দে । দুজনের জীবনে পহমবালে এক পবনৈষ স্বাে অজমিে কনরনছ । ববার ববার 
েবােবা কথবাে, স্লখবাে, ভবাষনণ পহমবালে পফনর এনসনছ – পক অসীম আকষমিণ 
ৈপক্ত ও পবনৈষত্ এই পহমবালনের েবা এই দুজনেরই স্লখবার মনি্য পদনে স্দখবা 
যবাে। পহমবালে স্বামী পবনবকবােনদির ‘পেজ পেনকেে’ । স্বামী পবনবকবােনদির 
িপরব্রবাজক জীবেিবমিনক যপদ একববার পফনর স্দপখ ও ১৮৯৮ পখ্ষ্বানদে 
স্িৌছবাই; স্সখবানে স্দখব ভবারে আত্বার পবগ্হ স্বামী পবনবকবােদি ভবারেীে 
জীবনে পহমবালনের ভূপমকবা পক েবা বণমিেবা কনরপছনলে েবাঁর সমস্ত অপভঞেেবার 
আনবগ পেনে । আলনমবািবাে অপভেদিনের উত্নর পেপে বনলপছনলে – 

“আমবানদর িূবমিিুরুষগণ ৈেনে, স্িনে স্য ভূপমর পবষনে ি্যবাে 
কপরনেে – এই স্স ভূপম – ভবারেজেেী িবাবমিেীনদবীর জন্মভূপম । এই স্সই 
িপবত্রভূপম, স্যখবানে ভবারনের প্রনে্যক যথবাথমি সে্যপিিবাসু আত্বা স্ৈষ অবস্বাে 
আপসেবা জীবনের যবপেকবািবানে অপভলবাষী হে ।” 

“এই িপবত্র ভূপমর পগপরপৈখনর, এর গভীর গহ্নর, এর দ্রুেগবাপমেী 
স্্বােস্েীসকনলর েীনর, স্সই অিুবমি েত্তরবাপৈর পচন্তবা করবা হইেবাপছল 
যবার কণবামবানত্রর প্রকবাৈও শবনদপৈকগনণর পেকে হইনে পবিুল ্দ্ধবা 
আকষমিণ কপরেবানছ । ......এই পহমবালে িবমিে শবরবাগ্য ও ে্যবানগর সবাকবার 
মূপেমিরূনি দডিবােমবাে । এই ে্যবাগ ও শবরবাগ্য হইনে উচ্চের ও মহত্র পকছু 
মবােবজবাপেনক পৈষিবা পদববার েবাই ।” 

“এই পহমবালনের সপহে আমবানদর জবােীর স্্ষ্েম স্মৃপেসমূহ 
জপিে । যপদ ভবারনের িনমমিপেহবাস হইনে পহমবালে ববাদ স্দওেবা হে, েনব 
উহবার অপে অ ই অবপৈষ্ থবাপকনব ।” 

স্বামীজী পেনজর সুদিরেম মমৃেু্যকবামেবা কনরপছনলে পহমবালনের 
স্ক্রবানিই – “এই স্সই ভূপম – অপে ববাল্যকবাল হইনে আপম স্যখবানে ববাস 
কপরববার ক েবা কপরেবাপছ । আমবার প্রবানণর ববাসেবা, এই ঋপষগনণর প্রবাচীে 
পেববাসভূপম, দৈমিেৈবান্রের জন্মভূপম – এই িবমিেরবানজর স্ক্রবানি আমবার 
জীবনের স্ৈষ কেপে পদে কবােবাইব ।”   

পহমবালে স্থনক কে্যবাকুমবাপরকবা িযমিন্ত স্গবােবা ভবারেবষমি পবনবকবােনদির । 
িপরব্রবাজক জীবনে স্বামীজী িমমি–ভবারেনক স্দনখনছে – সবািবারণ এবং 

অসবািবারণ, সকল মবােুনষর 
মনি্য । শত্রলগেস্বামী, স্বামী 
ভবাস্করবােদি, িওহবারী 
ববাববানক স্দনখনছে, অ পদে 
িূনবমি স্লবাকবান্তপরে রেুেবাথ 
দবানৈর আ্নম পগনে ওঁর 
অিূবমি জীবেকথবা শুনে 
স্মবাপহে হনেনছে, স্দনখনছে 
এক মুসলমবাে সবািুনক, 
“যবার অনগের প্রপেপে স্রখবা 
বনল পদপছিল পেপে একজে 
িরমহংস ।”  স্জনেনছে 
স্য স্কবানেবা মবােুনষর িেে 

েবাঁর সম্বনধে স্ৈষকথবা বনল েবা । িওহবারী ববাববার ববাপিনে চুপর করনে 
পগনেপছল একপে স্চবার, িওহবারী ববাববা স্জনগ উিনে স্স েখে পজপেসগুপল 
স্ফনল িবালবাপছিল, েখে স্দৌনি পগনে েবানক িনর স্ফনল ঐ পজপেষগুপল েবানক 
প্রীপেভনর অিমিণ কনরে উক্ত মহবািুরুষ ; স্বামীজী িপরবপেমিে মবােুষপেনক 
পহমবালনে স্দনখে – “ অেুভূপের অপে উিমিস্তনর স্সই সবািু অবপস্ে, ” আর 
স্বামীজীর মে স্কনিপছল হৃষীনকনৈর িবাগল পদগম্বর সবািুপে । স্সই িবাগল 
সবািু পছনলে স্ছনলনদর কবানছ মজবার স্খলবার পজপেষ ;  

যবানক পেল ছঁুনি রক্তবাক্ত কনর স্দওেবা যবাে পকন্তু েবাঁর হবাপস থবামবানেবা 
যবাে েবা । স্বামীজী যখে েবাঁনক স্ছনলনদর হবাে স্থনক ববাঁপচনে শুশ্রূষবা 
কনরপছনলে েখনেবা পেপে হবাপসনে লুনেবািুপে – “ স্কেবা মজবাদবার স্খল হ্যবাে, 
পবলকুল ববাববা স্ক স্খল । স্কেবা আেদি ।” এই িনবমিই স্বামীজী স্জনেপছনলে 
স্সই সবািুর পবষনে; যবানক আক্রমণ কনর ববাে যখে মুনখ কনর পেনে যবাপছিল 
েখনেবা বনলপছনলে; “ পৈনববাহহম, পৈনববাহহম ।” স্বামীজী পলনখনছে “ 
আপম হৃষীনকনৈর জগেনল সন্্যবাপসনবৈিবারী ে্যবাগী স্মথরপদগনক স্বদবান্ত িবাি 
কপরনে স্দপখেবাপছ । অনেক গপবমিে অপভজবাে ব্যপক্তও েবাঁহবানদর িদেনল 
বপসেবা আেনদির সপহে উিনদৈ িবাইনে িবানরে ।” 

আলনমবািবার পেকেবেমিী কবাঁকপিেবানে উচ্চ উিলপধির িনর পেপে স্য 
ভবাষবাে েবার রূি প্রকবাৈ কনরনছে েবানক পবশুদ্ধ অদ্বিে অেুভূপে (যবার রূি 
স্বামীজীর পবখ্যবাে গবানে িবাই – েবাপহ সূযমি, েবাপহ স্জ্যবাপে, েবাপহ ৈৈবাঙ্সুদির 
ইে্যবাপদ) বলবা যবানব পকেবা েবা েবাপত্করবা পিক করনবে, পবশ্ববাত্বার এই পবপবি 
প্রকবাৈ অেবাপদ –পবপৈষ্বাদ্বিে বনলই মনে হে । অথমিবাৎ আমরবা যবাহবা পকছু স্দপখ 
ববা অেুভব কপর সবই সবাকবার ও পেরবাকবানরর পমলনে সংগপিে । আলনমবািবা 
ৈহর স্থনক িবাঁচ মবাইল দূনর কবাঁসবারনদবী িবাহবানির গুহবাে উচ্চ উিলপধি ও 
িরবেমিী ববাি্যেবামূলক অবেরনণর কবাপহেী এখবানে স্েমিব্য – “ এই গুহবামনি্য 
পেপে পদববারবাত্র কনিবার কমৃ চ্ছ্রসবািেবা করনলে – েবাঁর দমৃঢ়প্রপেঞেবা, সে্যলবাভ 
করনেই হনব । স্সই গভীর শেঃৈনদে্যর মনি্য স্সখবানে েবাঁর ি্যবােভগে 
েেবানেবার মনেবা স্কউ-ই পছল েবা – স্ববাপিলবানভর িনথ পেপে ক্রমবাবিনে েবােবা 
উিলপধি লবাভ করনলে – এবং পদব্যবাপগ্ননে স্জ্যবাপেমমিে হনে উিল েবাঁর 
আেে । েবারির আি্যবাপত্ক উিলপধির চরম পৈখনর যখে পেপে উিেীে, 
েখেই েবাঁর িরম ববাপছিে ব্যপক্তমুপক্তর পচর-আেনদির িপরবনেমি কবানজর 
জে্য প্রচডি স্প্ররণবানববাি করনলে, েবা স্যে সনজবানর েবাঁনক ঐ সবািেভূপম 
স্থনক স্েনে ববার কনর আেল ।”  (স্বামীজীর পবখ্যবাে ইংনরজী জীবেীর 
প্রথম সংস্করনণ পলপখে)  
এই স্হবাল স্বামীজীর চূিবান্ত 
উিলপধির এক সবািেিীি 
– পহমবালনের পগপরগুহবা ও 
অে্যপে কে্যবাকুমবাপরকবাে 
ভবারেসমুনদ্র পৈলবাখডি 
– একপের ি্যবােলধি 
উিলপধি পবনবকবােদিনক 
রবামকমৃ ণে–ববােমিবাবহ সুমহবাে 
িমমিবাচবার কনরনছ, অে্যপে 
কনরনছ সমবাজপবপ্বী ও 
সমবাজসংস্কবারক । 

এববার আপস 
কপবগুরুর/পবশ্বকপবর 
পহমবালে িযমিবানে । 
‘জীবেস্মৃপে’স্ে কপব 
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পহমবালনের স্প্রষিবািনে দুই মহবামবােব – 

পলনখনছে – “শচত্রমবানসর স্ৈনষ েবালনহৌপস িবাহবানি যবাত্রবা করবা স্গল । 
অমমৃেসনর মবাস আর কবাপেনেপছল েবা । পহমবালনের আহ্বাে আমবানক অপস্র 
কপরেবা েুপলনেপছল ” ...

এই পহমবালনের অপিে্যকবাে েবাঁর ভ্রবামপণক জীবনের প্রথম িপরব্রবাজে, 
যখে লবাপি হবানে স্সখবােকবার বেবােীনে প্রনবৈ কনর মনে হনেপছল 
“বেস্পপেগুলবা প্রকবাডি শদনে্যর মনেবা মস্ত মস্ত ছবােবা লইেবা দবাঁিবাইেবা আনছ; 
েবাহবানদর কে ৈে বৎসনরর পবিুল প্রবাণ । পকন্তু, এই স্সপদেকবার অপে ষুিদ্ 
একপে মবােুনষর পৈশু অসংনকবানচ েবাহবানদর গবা স্েঁপষেবা েুপরেবা স্বিবাইনেনছ । 
েবাহবারবা একপে কথবাও বপলনে িবানর েবা, বনের ছবােবার মনি্য প্রনবৈ কপরববামবাত্র 
স্যে েবাহবার একপে পবনৈষ স্পৈমি িবাইেবাম । স্যে সরীসমৃনির গবানত্রর মনেবা 
একপে েে ৈীেলেবা এবং বেেনলর শুষ্ক িত্ররবাপৈর উিনর ছবােবা-আনলবানকর 
িযমিবাে স্যে প্রকবাডি একেবা আপদম সরীসমৃনির গবানত্রর পবপচত্র স্রখবাবলী” ......

“বনক্রবােবাে আমবানদর ববাসবা একপে িবাহবানির সনবমিবাচ্চ চূিবাে পছল, 
যপদও েখে শবৈবাখ মবাস, পকন্তু ৈীে অে্যন্ত প্রবল । এমে পক িনথর স্য 
অংনৈ স্রৌদ্ িপিে েবা স্সখবানে েখনেবা বরফ গনল েবাই । এখবানেও স্কবানেবা 
পবিদ আৈঙ্বা কপরেবা আিে ইছিবাে িবাহবানি ভ্রমণ কপরনে পিেবা একপদেও 
আমবানক ববািবা স্দে েবাই ।” 

“আমবার স্ৈবাববার ের পছল একেবা প্রবানন্তর ের । রবানত্র পবছবােবাে 
শুইেবা কবাঁনচর জবােবালবার পভের পদেবা েষিত্রনলবানকর অস্পষ্েবাে িবমিেচূিবার 
িবাডুিরবণমি েুষবারদীপপ্ত স্দপখনে িবাইেবাম । এক একপদে জবাপেেবা কে রবানত্র, 
স্দপখেবাম পিেবা গবানে একখবাপে লবাল ৈবাল িপরেবা হবানে একপে স্মবামববাপের 
স্সজ লইেবা পেঃৈদে সচিরনে চপলেবানছে । কবাঁনচর আবরনণ স্েরবা ববাপহনরর 
ববারবাদিবাে বপসেবা উিবাসেবা কপরনে যবাইনেনছে ।” 

“েবাহবার ির আর এক েুনমর িনি হিবাৎ স্দপখেবাম পিেবা আমবানক 
স্িপলেবা জবাগবাইেবা পদনেনছে । েখনেবা রবাপত্রর অধেকবার সমূ্পেমি দূর হে েবাই । 
ৈীনের কম্বলরবাপৈর েপ্ত স্বষ্ে হইনে বনিবা দুঃনখর এই উদনববািে ।”  

প্রসগেেঃ এখবানে মনে রবাখবা প্রনেবাজে মহপষমি স্দনবন্দ্রেবাথ েবাঁর 
পৈশুিুত্রনক পহমবালনের স্কবানল স্বদ ও উিপেষনদর িবানি দীপষিে কনরনছে 
মবাত্র এগবার বছর বেনস ।” 

“সূনযমিবাদে কবানল যখে পিেমৃ নদব েবাঁহবার প্রভবানের উিবাসেবা অনন্ত 
এক ববাপে দুি খবাওেবা স্ৈষ কপরনেে, েখে আমবানক িবানৈ লইেবা দবাঁিবাইেবা 
উিপেষনদর মন্ত্রিবাি বিবারবা আর একববার উিবাসেবা কপরনেে ।”  

েবালনহৌপসর িবাহবানি মহপষমির সনগে আকবানৈর গ্হ েষিত্র স্দখনে 
স্দখনে পবশ্বব্রম্বানডির পবপচত্ররূি কবাঁচবা বনেনসই কপবর স্চেেবানক েবািবা 
পদনেপছল । পবঞেবােনচেেবার চবািবা উনত্জেবা ভবাষবা স্িল ববালক রবীন্দ্রেবানথর 
জীবনের প্রথম প্রবনধে – পবষে ‘েবারবামডিলী এবং মহবাকবাৈ ।’ েবাঁর পেনজর 
ভবাষবাে –“ সধে্যবা হইেবা আপসনল িবমিনের স্ছি আকবানৈ েবারবাগুপল আশ্চযমি 
সুস্পষ্ হইেবা উপিে এবং পিেবা আমবানক গ্হেবারকবা পচেবাইেবা পদেবা স্জ্যবাপেষ্ক 
সম্বনধে আনলবাচেবা কপরনেে ।” শুরু হল সবাপহনে্যর সনগে সনগে পবঞেবানের 
এক পবপচত্র অপভঞেবাে ।

েবার স্চনেও স্রবামবাচিকর আত্-আস্বাদে েনে, যখে অমমৃেসনরর 

সধে্যবাকবানল ৈবান্ত ববাগবানের সবামনের ববারবাদিবাে ি্যবােস্ পিেবানক েবাঁর গবাে 
স্ৈবােবাববার েবাক িিে । কপবর কথবাে – “যখে সধে্যবা হইেবা আপসে পিেবা 
ববাগবানের সমু্নখ ববারবাদিবাে আপসেবা বপসনেে । েখে েবাঁহবানক ব্রম্সগীে 
স্ৈবােবাইববার জে্য আমবার েবাক িপিে । চবাঁদ উপিেবানছ, গবানছর ছবােবার পভের 
পদেবা স্জ্যবাৎনেবার আনলবা ববারবাদিবার উির আপসেবা িপিেবানছ। আপম স্বহবানগ 
গবাে গবাপহনেপছ – েুপম পবেবা স্ক প্রভু সংকে পেববানর, স্ক সহবাে ভব 
অধেকবানর । পেপে পেস্তধি হইেবা েেপৈনর স্কবানলর উির দুই হবাে স্জবাি 
কপরেবা শুপেনেনছে – স্সই সধে্যবানবলবার ছপব আজও মনে িপিনেনছ ।” 

পহমবালনে েবাঁর পিেবার সবানথ কবালযবািে রবীন্দ্রেবানথর মনেবাজগৎ েথবা 
দমৃপষ্জগনে এক পবিুল িপরবেমিে বহে কনর আনে । স্দবেবানদর সবানথ 
সবাষিবাৎ হল স্যে । ববাপিনে পফনর পেনষনির গপডি লুপ্ত হনেপছল । এককবানল 
মবােুষ ও িবমিনে সবাষিবাৎ হে – কপবেবাে িিবা স্সই আনষিি মনে িিবার 
কথবা । িরবেমিীকবানল ‘বেফুল’, ‘কপবকবাপহেী’ কবানব্যর মনি্য পহমবালনের 
িেভূপম লষি করবার পবষে । 

কপবগুরুর প্রকমৃ পের স্কবানল পৈষিবালবাভ িরবেমিীকবানলর পবশ্বভবারেীর 
সূচেবািবমি বনল মনে হে । রবীন্দ্রেবানথর জীবনে পহমবালনের ভূপমকবা এেই 
গুরুত্িূণমি স্য যখে পেপে পস্র করনলে পবদ্যবালে  প্রপেষ্বা করনবে পিক 
স্সই সমে একপদে আচবাযমি জগদীশ্চনন্দ্রর ববাপিনে ভপগেী পেনবপদেবার সনগে 
কপবগুরুর স্দখবা স্হবাল । পেনবপদেবা েখে ভবারেবনষমির েীথমিস্বােগুপলর মবাহবাত্্য 
সম্বনধে ভবাবপছনলে । েবাঁর অে্যন্ত আগ্হ আমবানদর স্দনৈর স্ছনলরবা স্যে দনল 
দনল পহমবালনের িবাহবানি িদব্রনজ স্বিবানে যবাে, পবনৈষে েীথমিস্বােগুপল স্দনখ 
আনস । এববার রথীন্দ্রেবাথ িবাকুনরর কথবাে আপস –“ববাববা স্যই পেনবপদেবার 
কবাছ স্থনক শুেনলে কনেকপদনের মনি্যই প্রথম দলপে পেনে স্বলুিমনির 
সদবােদিস্বামী স্কদবারবদরী রওেবা হনবে, েখেই েবাঁর ইছিবা স্হবাল আমবানকও 
েবাঁনদর সনগে িবািবাে । ------ হপরবিবানরর িথ পদনেই েীথমিযবাত্রীরবা সবািবারণেঃ 
স্কদবারেবানথ যবাে, পকন্তু স্সই রবাস্তবা খুব পভি বনল স্বামীজী আলনমবািবার িথ 
পদনে যবানবে পস্র কনরপছনলেে ।” এর িনরর বণমিেবাে স্ভেরকবার অিূবমি 
পচত্রলেবা আর গবাঢ় পেপবি অেুভব কপবিুনত্রর স্লখেীনে িপরসু্ে, পহমবালে 
ভ্রমণ িিনল সমগ্ ছপবপে িপরষ্কবার মনের িদমিবাে স্দখবা যবাে । 

ভ্রবামপণক রবীন্দ্রেবানথর িনথর সচিে ভনর উনিনছ স্দৈ সংসনগমি ও 
মবােবসপন্িবানে – যবার শুরু পিেবার সবানথ পহমবালে ভ্রমণ । স্ৈষ িযমিন্ত 
েবাঁর জীবেদৈমিনে দমৃপ্ত উচ্চবারনণ জবােবানে স্িনরনছে “মবােুনষর স্দবেবানক 
স্ীকবার কনর এবং প্রণবাম কনর যবাব, আমবার জীবেনদবেবা আমবানক স্সই 
মন্ত্র পদনেনছে ।” 

এই একই ববােীর স্রৈ আববার স্বামী পবনবকবােনদির স্লখবানেও –
“বহুরূনি সমু্নখ স্েবামবার, ছবাপি স্কবাথবা 
        খঁুপজছ ঈশ্বর 
জীনব স্প্রম কনর স্যই জে
স্সই জে স্সপবনছ ঈশ্বর ।”
পহমবালনের কবানছ দীপষিে এই দুই পচরস্রণীে মহবামবােব, যবাঁনদর 

আপবভমিবাব সমগ্ মবােব সমবাজনক িে্য কনরনছ, যবাঁরবা ভবারেবষমিনক পবনশ্বর 
দরববানর সম্বানের আসে পদনেনছে – েবাঁনদরনক আমবার প্রণবাম জবােবাই ।  

গ্রন্থ ঋণ : স্বামী বিবিকবানন্দ – ‘নতুন তথ্য নতুন আব�বা’ – শঙ্করীপ্রসবাদ িসু 
       জীিনস্মৃবত   - রিীন্দ্রনবাথ ঠবাকুর
       বিতমৃস্মৃবত   - রথীন্দ্রনবাথ ঠবাকুর      
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       - ব্ম� ীিবজ্ �ে্�্স্ব 

হৃবেজ ীবলস ম ী�সীশস �ব্কজ্ � স্বা ী ব ব্সা 

Allow me to call you a 
friend. We must have been such 
in some past birth. Your cheque 
for 300 rupees duly reached and 
many thanks for the same. I am 
just thinking of going Japan, but 
with one thing or another and 
my precarious health, I cannot 
expedite matters as I wish. Japan 
to me is a dream ---so beautiful 
that it haunts one all his life.

With all love and blessings,
Vivekananda

১৯০১ সবানলর ১৩ই জুে স্বামীজী এই পচপি পলনখপছনলে। প্রবািনকর 
েবাম স্েবাপকওর কবাকুনযবা ওকবাকুরবা ওরনফ স্েন্ পৈে ওকবাকুরবা। এর আনগ 
স্েন্ পৈে স্বামী পবনবকবােদিনক জবািবানে আমন্ত্রণ করবার িপরক েবা কনরে 
এবং ভ্রমণ খরচ পহসবানব ৩ স্ৈবা েবাকবা িবাপিনে স্দে । পবনবকবােনদির পচপিপে 
স্লখবা হল স্সই আমন্ত্রনণর উত্র পহসবানব । 

পচপিপে যখে স্প্ররণ করবা হে, েখেও প্রে্যষি িপরচে েনে পে এই 
দুজে মেীষীর মনি্য । েবাহনল স্বামীজী এবং জবািবানের প্রখ্যবাে পৈ কলবা 
সমবানলবাচক ও পচন্তবাপবদ স্েন্ পৈে ওকবাকুরবা পকভবানব এনক অে্যনক 
পচনেপছনলে েথবা েবাঁনদর মনি্য পকরকম ভবানবর আদবাে-প্রদবাে হনেপছল, 
স্সপে জবােবার স্চষ্বা করবা হনব এই স্লখবার মবাি্যনম ।

স্েন্ পৈনের জন্ম হে ১৮৬২ সবানল বদির েগর ইনেবানকবাহবামবানে। েবাঁর 
ববাববা পছনলে সবামন্ত যুনগ সবামুরবাই (স্যবাদ্ধবা) স্্ণীনে অন্তভুমিক্ত একজে ব্যপক্ত, 
েনব প্রভুর আনদৈ অেুযবােী স্রৈম সুনেবার ব্যবসবাে পেনেবাপজে পছনলে । 
স্সই যুনগ স্রৈম সুনেবা পছল জবািবানের অে্যেম প্রিবাে রপ্তবাপে দ্ব্য । েবাঁর 
স্দবাকবানে পবনদৈীনদর আেবানগবােবা হে । েবাঁনদর কথবা স্ৈবােবার মবাি্যনম 
স্েন্ পৈে ইংনরপজর সংস্পনৈমি আনসে । এ ছবািবা েবাঁর ববাববার আনদনৈ পেপে 
ইনেবানকবাহবামবাে বসববাসকবারী মবাপকমিে খ্ীষ্বাে িমমিযবাজক স্জমজ হবাপমলেে ববালবা 
（James Hamilton Ballagh）-র কবানছ ইংনরপজ স্ৈনখে । েখেকবার 
যুনগ ইংনরপজ-জবােবা জবািবােীর সংখ্যবা পছল অে্যন্ত েগণ্য । স্েন্ পৈে 
ইংনরজীর পবরল দষিেবা লবাভ করনে িবানরে েবাঁর স্ছবােনবলবাকবার িপরনবৈ 
ও িিবানৈবােবার কল্যবানণ ।

েখেকবার জবািবাে ব্যবািক সংস্কবানরর মি্য পদনে যবাপছিল । পৈষিবা 
ব্যবস্বারও সংস্কবার সবািে করবা হে । স্সই অেুযবােী স্েন্ পৈে মবাত্র ১৬ বছর 
বেনস স্েবাপকও পবশ্বপবদ্যবালনে ভপেমি হে এবং প্রিবােে রবাজেীপে ও অথমিেীপে 
পেনে অি্যেে কনরে । ১৯ বছনর নেবােক হওেবার ির পেপে পৈষিবা মন্ত্রনক 
চবাকপর িবাে । েবাঁর মূল কমমিনষিত্র পছল চবারুকলবা পৈ  পৈষিবার ব্যবস্বািেবা । 
স্সই সূনত্র পচত্র অঙ্ে ও ভবাস্কযমি পেমমিবানণর স্িৈবাদবার পৈ ীনদর লবালে-িবালনের 
জে্য জবািবানের প্রথম উচ্চ পৈষিবা প্রপেষ্বাে “স্েবাপকও পৈ কলবা পবদ্যবালে 
(Tokyo School of Fine Arts)” প্রপেষ্বার কবানজ পেনেবাপজে হনেপছনলে 
স্েন্ পৈে । এই পবদ্যবালনের শুভ-উনবিবািে হে ১৮৯৮ সবানল । স্েন্ পৈে 
প্রথনম পচত্র অঙ্ে পবভবানগর প্রিবাে পহসবানব স্যবাগ স্দে এবং িরবেমিী বছনর 
মবাত্র ২৯ বছর বেনস পবদ্যবালনের প্রিবানের িনদ আসীে হে। সবামন্ত যুনগর 
িপরসমবাপপ্তর িনর ৈীঘ্রই আিুপেক রবানষ্ট্র িপরণে হওেবার ব্রে গ্হণকবারী 
জবািবানে পেঃসনদিনহ স্েন্ পৈে পছনলে উদীেমবাে েরুণ স্েেবানদর অে্যেম ।

েৎকবালীে জবািবাে অপে ব্যস্ত পছল যথবাসম্ব িবাশ্চবানে্যর উন্ে 
স্দৈগুপলর িবাৈবািবাপৈ দবাঁিবানে । স্সই প্রপক্রেবার মবাি্যনম িবাশ্চবানে্যর 
পজপেসনক স্কবল উচ্চ মূল্যবােে কনর জবািবানের ঐপেহ্যগে মূল্যনববাি েবাকচ 
করবার প্রবণেবা স্দখবা স্যে । চবারুকলবা পৈন র জগনেও েবার ব্যপেক্রম েনে 
পে। এ রকম প্রবণেবার মবানে স্েেপৈে পছনলে এমে ব্যপক্ত পযপে স্দনৈর 
ঐপেহ্যগে চবারুপৈন র িুেমূমিল্যবােনের প্রনচষ্বা চবালবাে এবং পবনশ্বর কবানছ েবার 
েবাৎিযমি যথবাযথভবানব েুনল িনরে ।

পকন্তু অপচনরই সরকবানরর কমমিকেমিবা পহসবানব স্েন্ পৈনের অবস্বানে 

গনডিবানগবাল স্দখবা যবাে । িপশ্চমী 
িবাঁনচর পচত্র অঙ্নে গুরুত্ প্রদবােকবারী 
স্গবাষ্ীর সনগে স্রষবানরপষ এবং ব্যপক্তগে 
স্কনলঙ্বারীর েেেবাে জপিে হনে িনি 
পগনেপছনলে স্েন্ পৈে । পবদ্যবালেপের 
প্রিবানের িনদ অপিপষ্ে হওেবার ৮ বছর 
ির ১৮৯৮ সবানল পেপে িদপে স্ছনি 
পদনে ববাি্য হনেপছনলে । স্েন্ পৈনের 
ভক্ত েবাইকবাে ইনেবানকবাইেবামবা ও 
কবান্ যবাে পৈনমবামুরবা প্রমুখ কনেকজে 
পৈ ী ও অি্যবািক স্েন্ পৈনের 
অেুসরনণ পবদ্যবালে কেমৃ মিিনষির কবানছ 

িদে্যবাগ িত্র দবাপখল কনরে । েবাঁনদর পেনে স্েন্ পৈে পেনহবাে পবজুৎসুইে 
(জবািবাে পৈ কলবা ইন্ পস্েুে ববা Japan Art Institute) প্রপেষ্বা কনরে 
এবং ঐপেহ্য রষিবার িবাৈবািবাপৈ জবািবানের েেুে ও পেজস্ পচত্রপৈ  সমৃপষ্ করবার 
লনষি্য কবাজ কনর যবাে । স্েন্ পৈনের িথপেনদমিৈেবার মবাি্যনম েবাইকবােরবা 
িরবেমিীকবানল পবশ্বব্যবািী স্ীকমৃ পে লবাভ করনে সষিম হে । 

স্েবাপকওর উনেনেবা এলবাকবাে প্রপেপষ্ে পেনহবাে পবজুৎসুইনে ১৯০১ 
সবানল স্েন্ পৈে কনেকজে পবনদৈীনদর জে্য জবািবােী পৈ কলবার উির 
ইংনরপজনে বক্তমৃ েবা সভবার আনেবাজে কনরে । এনে অংৈগ্হণকবারীনদর 
মনি্য পছনলে জনসপফে মবাক্ লবাউে(Josephine MacLeod) েবামক একজে 
মবাপকমিে মপহলবা । মবাক্ লবাউে পছনলে স্বামী পবনবকবােনদির পেনবপদে ভক্ত। 
১৮৯৫ সবানল পেউইেনকমি প্রথনম বক্তমৃ েবা শুনে পেপে স্বামীপজর ভক্ত হনে 
যবাে । পময মবাক্ লবাউে স্েবাপকওনে এনসপছনলে ভবারনে স্বামীজীর সনগে স্দখবা 
কনর স্দনৈ স্ফরবার িনথ । 

In Japan I made the acquaintance of Okakura 
Kakuzu(Kakuzo) who had founded the fine arts Bijutsuin 
school of painting in Tokyo. (Reminiscences of Swami 
Vivekananda by Josephine MacLeod)

মবাক্ লবাউে স্েন্ পৈেনক বুপেনে পদনেপছনলে, পবনবকবােদি অপে 
চমৎকবার ব্যপক্তত্ । পেপে এও জবােবাে স্য স্বামীজী জবািবাে ভ্রমনণ আসবার 
ইছিবা স্িবাষণ করনছে । ১৮৯৩ সবানল পৈকবানগবানে অেুপষ্ে পবশ্ব িমমি মহবাসভবা 
(World’s Parliament of Religions)-এ অংৈগ্হনণর জে্য আনমপরকবা 
যবাওেবার িনথ পবনবকবােদি পকছু পদে জবািবানে কবাপেনেপছনলে এবং স্দৈপের 
সংস্কমৃ পে ও স্লবাকজে সম্পনকমি ইপেববাচক িবারণবা লবাভ কনরে । 

He(Okakura) was very anxious to have Swami come 
over and be his guest in Japan.

মবাক্ লবাউনের কথবা শুনে স্েন্ পৈে ভীষণ আগ্হী হে । সনগে সনগে 
পবনবকবােনদির কবানছ জবািবানে আসবার জে্য আমন্ত্রণ িত্র ও ভ্রমণ খরচ ববাবদ 
৩ স্ৈবা েবাকবা িবাপিনেপছনলে । পকন্তু েে পদনে স্বামীজীর স্বানস্্যর অবেপে 
স্দখবা পদল । জবািবানে যবাওেবা সম্ব পছল েবা েবাঁর িনষি । পেপে স্েন্ পৈনের 
কবানছ জববানবর পচপিনে দুঃনখর সনগে স্স কথবা জবাপেনেপছনলে । এই প্রবনধের 
শুরুনে আমরবা পবনবকবােনদির স্সই পচপি ইপেমনি্যই িনিপছ ।

  পবনবকবােনদির কবাছ স্থনক উত্নরর পচপি স্িনে স্েন্ পৈে পেনজ 
ভবারনে চনল স্যনে উদ্যে হনলে ।

পেপে পময মবাক্ লবাউে, েরুণ জবািবােী স্বৌদ্ধ িুনরবাপহে পৈনেবাকু 
স্হবাপর প্রমুখনক সনগে কনর ১৯০১ সবানলর েনভম্বর মবানস জবািবাে স্থনক 
িবাপি জমবাে । েবাঁরবা ভবারনে স্িঁছবাে ১৯০২ সবানলর জবােুেবাপর মবানস । ৬ই 
জবােুেবাপর স্েন্ পৈে কলকবােবাে পবনবকবােনদির সনগে স্দখবা কনরে । েবাঁনদর 
িবানৈ পছনলে জনসপফে মবাক্ লবাউে । এপদনের কথবা স্রণ কনর পেপে 
পলনখনছে;

One of the happy moments of my life was when after 
a few days at Belur. Mr. Okakura said to me rather fiercely. 
“ Vivekananda is ours. He is an Oriental. He is not yours.” 
Then I knew there was a real understanding between these 
two men.  A day or two after, Swami said to me, “It seems 
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হৃদনের পমলে – স্েেপৈে ওকবাকুরবা ও স্বামী পবনবকবােদি 

as if a long lost brother has come.” (Reminiscences of 
Swami Vivekananda by Josephine MacLeod)

এপদনক প্রথম সবাষিবানে স্েন্ পৈন্ ও পবনবকবােনদির প্রপে গভীরভবানব 
আকমৃ ষ্ হে । স্বামীজীর চপরত্র ও েবাঁর ঞেবানের িপরপি স্দনখ পেপে একববানরই 
মুগ্ধ হনে িনিে । সবাষিবানের ির একজে জবািবােী স্বৌদ্ধ িুনরবাপহে স্েবাকুনেবা 
ওদবার উনদেনৈ্য স্লখবা পচপিনে স্েন্ পৈে পবনবকবােনদির ভূেসী প্রসংৈবা 
কনরে ।

「師は気魄学識超然　抜群一代の名士と相見え　
五天到る処師を敬慕せざるはなし

．．．師はまた英語を能くし　泰西最近の学理に
も通じ　東西を湊合して不二法門を説破す　議論風発　
古大論師の面目あり　実に得難き人物と存じ候　出来得
べくんば小生帰朝の際同伴致すべき考へに候」

 (গুরুজী(পবনবকবােদি) অিূবমি স্চেেবাে ও ঞেবানে। পেপে হেে বেমিমবাে 
যুনগর স্্ষ্েম ব্যপক্তত্ । এমে স্কউ স্েই স্য েবাঁনক ্দ্ধবার স্চবানখ স্দনখ 
েবা । ... পেপে চমৎকবার ইংনরপজ জবানেে। িবাশ্চবানে্যর সবমিনৈষ িিবানৈবােবার 
ফলবাফলও েবাঁর েখদিমিনণ । পেপে িূবমি ও িপশ্চনমর িবারণবা একত্র কনর 
অদ্বিেববাদ পেনে ব্যবাখ্যবা প্রদবাে কনরে । েবাঁর মনি্য সব িপবত্র উিবাখ্যবানের 
পবস্তবাপরে িবারণবা সম্বপলে প্রবাচীে মুেীষীর পচত্র স্যে স্দখনে িবাই । েবাঁর মে 
স্লবাক কদবাপচৎ িবাওেবা যবানব । আমবার স্দনৈ প্রে্যবাবেমিনের সমে সম্ব হনল 
েবাঁনক সনগে কনর জবািবানে যবাওেবার ইছিবা আনছ আমবার ।)

এই পচপিনে স্েন্ পৈে স্জবার পদনে বনলে স্য িমমি সম্পনকমি েবাঁনদর 
দুজনের িবারণবা সমূ্পণমিভবানব পমনল স্গনছ ।

「而して師は大乗を以て小乗に先んじたるものと
論じ　目下印度教は仏教より伝承せることを説き　釈尊
を以て印度未曾有の教主となせり．．．思ふにヴィヴェ
カナンダの不二法門は全然大乗ならん」

(অপিকন্তু গুরুজী যুপক্ত স্দখবাে স্য হীেযবানের আনগই মহবাযবাে স্বৌদ্ধ 
িনমমির উৎিপত্ হনেনছ । পেপে এও বনলে স্য বেমিমবাে পহদুি িনমমির িবারবার 
উৎনস রনেনছ স্বৌদ্ধ িমমি এবং পেপে ভগববাে বুদ্ধনক ভবারনের স্্ষ্েম গুরু 
পহসবানব স্দনখে । ... আমবার মনে হে েবাঁর অদ্বিেববানদর িবারণবা মহবাযবাে 
স্বৌদ্ধ িনমমির সনগে হুবহু পমনল যবাে ।)

স্বৌদ্ধ িমমি পেনে স্েন্ পৈনের গভীর আগ্হ ও িবারণবা পছল । পৈষিবা 
মন্ত্রনক চবাকপর করবার সমে পকছু পদে েবাম করবা িুনরবাপহনের কবানছ েবাপন্ত্রক 
স্বৌদ্ধ িমমি পেনে সবািেবা করবার সুনযবাগ হনেপছল েবাঁর । েনব অে্য পদনক 
চীনের েবাওববানদর বিবারবাও ব্যবািকভবানব আকমৃ ষ্ পছনলে পেপে । অথমিবাৎ 
স্েন্ পৈনের িমমিীে মূল্যনববাি পেপদমিষ্ স্কবােও িনমমি সীমবাবদ্ধ েবা হনে বরং 
িনমমির সবাবমিজেীে পদক পেনে েবাঁর আগ্হ পছল বনল অেুমবাে করবা যবাে । আর 
এ পদক পদনে হেে েবাঁর িবারণবা পবনবকবােনদির িবারণবার সনগে পমনল স্গনছ ।

স্সই সমে স্েন্ পৈে স্েবাকুনেবা ওদবার সনগে কথবা বনল পকনেবানেবানে 
“প্রবাচ্য িমমি সনম্লে” অেুষ্বানের সম্বাবেবা খুঁপেনে স্দখপছনলে । আর পেপে 
চবাে, স্বামী পবনবকবােদি এই সনম্লনে স্যবাগ পদে । েথবাপি ১৯০২ সবানলর 
জুলবাই মবানস পবনবকবােনদির মহবাপ্রেবানণর কবারনণ েবাঁর স্সই ইছিবা িূরণ হে 
পে । অপিকন্তু স্ৈষ িযমিন্ত প্রবাচ্য িমমি সনম্লে অেুষ্বাে করবাও সম্ব হে পে ।

স্েন্ পৈেনক স্য কবারনণ পৈ কলবা পবদ্যবালনের প্রিবানের িনদ ইস্তফবা 
পদনে হল, স্সই চবারুকলবা পৈ  জগনের ষিমেবার লিবাই এবং ব্যপক্তগে 
স্কনলংকবারী েেেবার ফনল জবািবানে স্বৈ পকছু স্লবাক েবাঁর সমবানলবাচেবা করে। 
প্রবাচ্য িমমি সনম্লনের িপরক েবা স্ভনস্ত যবাওেবার ির েবাঁর সমবানলবাচকরবা 
আরও মুখপরে হে । েবারবা বলে স্য স্েন্ পৈনের দবাপেত্ ঞেবানের অভবাব 
রনেনছ । 

এখবানে উনলিখ করবা প্রনেবাজে স্য েবানদর এই সমবানলবাচেবা স্য 
এনকববানর পভপত্হীে পছল েবা েে । স্েন্ পৈে পছনলে পবপৈষ্ একজে 

পচন্তবাপবদ ও চবারুকলবার সমবানলবাচক, েবানে স্কবােও সনদিহ স্েই । েনব 
অে্য পদনক ববাস্তব ও িবাপথমিব কবাজ চবালবানে পগনে মবানেমবানে েবাঁর দষিেবার 
অভবাব িরবা িিে । এছবািবা পেপে প্রবাে অদ্িযমি হনে িিনেে । আগ্হ পেনে 
পকছু শুরু করবার িনর যখে বুনেনছে িপরপস্পে েবাঁর অেুকূনল েে, েখে 
পেপে অ  পদনের মনি্যই আগ্হ হবাপরনে হবাল স্ছনি পদনেে এবং েেুে পকছু 
খুঁজনে থবাকনেে যবা পেনে পেপে আগ্হ সহকবানর কবাজ করনে িবারনবে । 
স্েন্ পৈনের িবানৈ যবাঁরবা পছনলে, েবাঁনদর মনি্য স্বৈ পকছু স্লবাক এ-রকম 
সবাষি্য স্রনখনছে । 

েবাঁর প্রথম ভবারে সফনরর প্রবাক্বানল স্েন্ পৈে পিক স্স রকম 
িপরপস্পের মনি্য পছনলে । পবজুৎসুইে প্রপেষ্বা করবার ির স্সপে চবালবানেবার 
ব্যবািবানর আপথমিক অসুপবিবা স্দখবা পদল । এমে সমে হিবাৎ পেপে ভবারনে চনল 
পগনেপছনলে । স্েন্ পৈনের গনবষকনদর মনি্য অনেনকই এই মে স্িবাষণ 
কনরে স্য ববাস্তব কপিে িপরপস্পে স্থনক মুখ স্ফরবার জে্য স্েন্ পৈে ভবারনে 
স্যনে স্চনেপছনলে । 

েবা সনত্তও, উনদেৈ্য যবাই স্হবাক েবা স্কে, ভবারে সফর স্েন্ পৈেনক 
েেুে জগৎ স্দখবার স্য চমৎকবার সুনযবাগ প্রদবাে কনরপছল, স্স কথবা 
পেঃসনদিনহ বলবা যবানব । স্কবােও সনদিহ স্েই স্য পকপচিে সমনের জে্য 
হনলও পবনবকবােনদির সনগে মে খুনল কথবা বলনে িবারবােবা স্েন্ পৈনের কবানছ 
বি আেনদির েেেবা পছল। রবীন্দ্রেবানথর সনগে িপরপচে হববার েেেবা সম্বনধেও 
একই কথবা বলবা যবানব । 

ভবারনের উনদেনৈ্য রওেবা হওেবার আনগ স্েন্ পৈনের মনে একপে 
িবারণবা উঁপক মবারপছল । স্সপে পছল এমে িবারণবা স্য চবারুপৈন র স্ষিনত্র 
এপৈেবা ববা প্রবানচ্যর জগনে অপভন্ এক িবারবা অপেববাপহে হনে থবানক । 

১৮৯৩ সবানল, যখে পেপে স্েবাপকও পৈ কলবা পবদ্যবালনের প্রিবানের 
িনদ আসীে পছনলে, েখে পেপে ৫ মবাস িনর চীনের পবপভন্ জবােগবাে যবাে 
গনবষণবা অপভযবাে চবালবানেবার উনদেনৈ্য। এই সফনরর মবাি্যনম উনলিপখে িবারণবা 
েবাঁর মবাথবাে জবােগবা কনর স্েে । 

১৯০১ সবানল স্েবাপকওর পেনহবাে পবজুৎসুইে-এ মবাক্ লবাউেনদর সবামনে 
স্েন্ পৈে স্য বক্তমৃ েবা স্রনখপছনলে, েবার পবষে পছল জবািবােী ও প্রবানচ্যর 
পৈ কলবার িবারবা । ভবারনে যবাওেবার সমে পেপে এই বক্তমৃ েবার িবাডুিপলপি সনগে 
কনর পেনে পগনেপছনলে । ভবারনে প্রবাে এক বছর অবস্বাে কনর পেপে স্বৌদ্ধ 
গেবা, অজন্তবা এনলবারবা ও পদলিীর মে জবােগবা েুনর পবপভন্ িুনরবানেবা পৈ কলবার 
েমুেবা িপরদৈমিে কনরে । এভবানব ভবারনের পৈ কলবার িবারবা পেনজর স্চবানখ 
প্রে্যষি করনলে স্েেপৈে ওকবাকুরবা । এই অপভঞেেবার পভপত্নে পেপে েবাঁর 
স্লখবাে চূিবান্ত রূি স্দে । পবনবকবােনদির আনরক জে পবনদৈী পৈষ্যবা পসস্বার 
পেনবপদেবা (Elisabeth Margaret Noble)–র সহনযবাপগেবাে িবাডুিপলপির 
সংস্কবার সবািে করবা হে এবং স্সপে লডিনে িবািবানেবা হে । িনরর বছর 
১৯০৩ সবানল স্েন্ পৈনের এই রচেবা জে মবানর(John Murray) েবামক 
প্রকবাৈেবা স্থনক বই-এর আকবানর প্রকবাপৈে হে । বই-এর েবাম “The 
Ideals of the East” অথমিবাৎ “প্রবানচ্যর আদৈমি ।” 

িরবেমিীকবানল প্রকবাপৈে স্েন্ পৈনের অে্যবাে্য বই, স্যমে The 
Awakening of Japan এবং The Book of Tea-র সনগে বইপে অবদবাে 
স্রনখনছ সংস্কমৃ পের জগনে জবািবানের মবােপসকেবার শবপৈষ্ এবং এ স্ষিনত্র 
অে্যবাে্য এৈীে স্দৈগুনলবার সনগে জবািবানের পেপবি স্যবাগবানযবাগ সম্বনধে 
পবশ্বববাসীনদর িবারণবা পদনে । স্সই সনগে ইংনরপজনে স্লখবা এই সব বই-এর 
মবাি্যনম পবশ্ব জবােনে স্িনরনছ স্য জবািবানে স্েন্ পৈে ওকবাকুরবা বনল একজে 
উত্ম সংস্কমৃ েমেবা ব্যপক্ত আনছে । 

“The Ideals of the East” শুরু হে স্সই অপে প্রখ্যবাে মন্তব্য 
পদনে ...“Asia is one.”

এই সংপষিপ্ত উপক্তর মনি্য পবনবকবােনদির অদ্বিেববানদর িবারণবানক 
সম্বে প্রপেফলে েেবানে স্য স্চনেপছনলে স্েন্ পৈে ওকবাকুরবা, স্সইভবানব 
পচন্তবাভবাবেবা কনর হেে স্েমে বি ভুল করবা হনব েবা ।  

References:
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       - Swami Nityasuddhananda

Swami Vivekananda’s Message for Youth

“My faith is in the younger generation, the modern 
generation, out of them will come my workers. They will work 
out the whole problem, like lions. I have formulated the idea and 
have given my life to it. If I do not achieve success, some better 
one will come after me to work it out, and I shall be content to 
struggle.”1

How much trust Swami had in the youth, is very much 
obvious from these above lines which he said in an answer to a 
question as part of an interview. He firmly believed that youths 
are the most potent catalysts for changing the fate of any nation, 
and the future of a country rests in the hands of the youths. 
History is full of such instances wherein all revolutions were 
brought about by the ignited young minds that had faith in their 
real selves. He calls weakness a sin and states that the greatest 
sin is to think yourself weak, the remedy of weakness is not 
brooding over weakness but thinking of strength.

His soul stirring words have continued to inspire young 
people for generations and his message is replete with infinite 
encouragement for young minds to achieve great things. “All 
great undertakings are achieved through mighty obstacles. Keep 
up the deepest mental poise. Take not even the slightest notice 
of what puerile creatures may be saying against you. Arise, 
awake and stop not till the goal is reached,” 2 was his clarion 
message to young people. 

Youth is the most precious time of one’s life. The way we 
utilize our prime time, determines the nature of our coming 
years. Happiness, success, honour, goodwill all depend on the 
way one passes his or her youth. Both mentally and physically 
one has the vigour to take anything in the world when young. 
One can mould one’s entire life recasting the fresh mould into 
the way one wants. 

Vivekananda called upon the youth to fully participate 
in the modern world while upholding time tested ancient 
values. He stressed on man making education. “Education is not 
information that is put into your brain and runs riot there. It is 
the manifestation of perfection already in man... that education 
by which character is formed, strength of mind is increased, and 
the intellect is expanded and by which one can stand on one’s 
own feet. We must have life-building, man-making, character-
making assimilation of ideas.”3 

Youth is also an impressionable age wherein we try to 
model our life following some icon. We are ready to do anything 
and everything if convinced of the success in the venture. If we 
get a role model like Vivekananda before us, we get the whole 
power to transform ourselves and our surroundings. It is a 
wonderful privilege to get to know the teachings of a youth 

icon like Vivekananda who could inspire youths from different 
parts of the world like Margaret Noble (Sister Nivedita), Sister 
Christine  who later took on the noble work of educating young 
girls in India.

Swamiji taught the youth the ideals of service and 
selflessness. He wanted his men to live rather than merely exist. 
He gave them a higher ideal to live freely and very aptly defined 
the freedom as it should be ‘from the senses’ and ‘not to the 
senses’, thus putting a check before the most vulnerable youth, 
never to go astray from the chosen path. 

The only quality which he wanted youths to possess was 
‘to feel’, be compassionate towards fellow men. This whole 
world is like a family and one must think beyond the boundaries 
of caste, creed and sex. In his poem, ‘Hold on yet a while brave 
heart’, he encourages the youth to keep trotting on the path of 
truth, in spite of all blames and blemishes. 

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade;
Be steady then and brave.
The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting, vain,
The goal so shadowy seems and dim,
Yet plod on through the dark, brave heart
With all thy might and main.4

All good work has to go through three stages.  First 
comes ridicule, then the stage of opposition and finally comes 
acceptance, says the seer. To the result oriented youths, he laid 
down three levels of service. Physical, taking care of human 
body and undertaking activities to ameliorate human physical 
suffering; intellectual, running schools and colleges teaching 
man making education and spiritual, the highest level of service. 
‘Do good’ and ‘be good’ but never ever for name and fame, 
cautions this cyclonic monk from India who had won over the 
hearts of thousands at World Parliament of Religions in Chicago 
way back in 1893 by his opening words straight from the heart, 
“Sisters and Brothers of America”. 

Concluding his message to the youth as, ‘Each young 
person can continue to be what he is – a technocrat, a scientist, 
an engineer or a doctor. There is so much within the circle of our 
own lives that we could do something about. The idea is to begin 
with these small changes and eventually build on them. This 
easily could be the recipe for larger and greater tasks ahead. 

( Swami Nityasuddhananda ji has been the Secretary of the Ramakrishna Mission Hospital, 
Kankhal, Haridwar, since 1984, having arrived in Haridwar 50 years ago. )

References :
1 CW : VOL 5 : Interview : the missionary work of the first hindu sannyasin to the west and his plan of regeneration of India : p. 223
2 CW : Vol 7 Epistles Third series p.478
3 CW : Vol 3 p. 3024 CW : Vol 4 p. 390 
4 CW : Vol 4 p. 390

On his travels in India, Swami Vivekananda had observed the pitiable situation that while Haridwar, 
certainly one of the holiest places in India, was completely lacking in medical facilities. As a result 
many pilgrims, monks and local people used to simply and silently succumb to death once they 
fell ill. Swamiji resolved to take on this challenge, and on his return from Parliament of Religions, 
Chicago, sent out one of his disciples to Haridwar to serve the sick. This is the genesis of the 
Ramakrishna Mission Sevashrama, Kankhal, one of the seven centres founded during Swamiji’s 
lifetime. As the founders’ altruistic approach of treatment steadily went on to earn the confidence 
of locals and veneration from luminaries like Mahatma Gandhiji, Sir J C Bose, Sister Nivedita etc. 
who visited this centre, it grew over the last 111 years from a single hut to 122 beds in the eighties 
and has grown so far to become a150 beds multi-specialty hospital in this new century.  

Website: http://www.rkmkankhal.org/index.html

What you think is what you become and young age lays foundation for it
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Practical Spirituality 

Any brand, whether personal or corporate, or for that 
matter a national flag, is a promise to deliver, and so to build 
our brand, we must become trusted not only by our clients, but 
by all other stakeholders that can either amplify or diminish 
that effort - our own staff, our shareholders, our regulators. I 
have come to believe that among the insights communicated 
so powerfully by Swami Vivekananda, the three listed above, 
i.e. belief in the potentially unlimited strength of every 
individual, concentration on excellence at work for its own 
sake, and concern for others, all combined in the pursuit of 
excellence, allow us to feel joy at work. In as much as these keys 
to success are natural laws, they apply evenly across societies 
and countries, and the higher the competition in ones’ field 
in the for-profit sector, or the higher ones’ aspirations in the 
non-profit sector, the more obvious the value of these truths 
to our daily effort.

One might reasonably ask what evidence there is to link 
these fundamental truths to practical success. From my own life 
experience I am convinced the universal reality is that a person 
whose mind is less clouded either by anxieties or by vanities, 
and is therefore more clearly concentrated on achieving his or 
her mission in the spirit of the framework described, shortcuts 
at every moment towards success, with far less energy wasted 
in self-doubt or in friction with peers and partners. Such people 
by definition embody excellence and trust, and over time 
emerge powerfully as natural leaders - in times of peace and 
prosperity, and even more so in times of crisis.

We employ talented and ambitious people from all over 
the world, and they would bring their own unique cultural 
insights to their lives. I would not begin to claim that most would 
articulate their keys to success in life as I outline above, or that 
many in our team in Japan would even have heard of Swami 
Vivekananda. In fact, most would have not. However it is clear 
to me that as they move through their careers, the skills they 
need broaden more and more from predominantly technical 
skills to the wisdom necessary to excel in management of larger 
teams, businesses, and groups in society. As this happens they 
all begin to demonstrate to a greater or lesser degree, all three 
of these universal truths. In doing so, they themselves become 
increasingly important role models and leaders of enterprises, 
and whatever faith they profess, to my mind they are in equal 
measure, all silent ambassadors of Swami Vivekananda. 

Swami Vivekananda’s teachings are of infinite depth and beauty, and have been 
interpreted by Swamis and by lay scholars already for more than a century. It is my 
privilege in this brief paper being published in Japan on his 150th birth anniversary, 

to relate his teachings to examples of “practical spirituality.”

While hard to choose from among his profound and prolific teachings, the three 
below follow logically, at least to my mind, from the metaphysics of the Advaita philosophy:

 • in igniting self-confidence in us all from deep well springs of strength within 
us.

 • in the art and value in treating one’s work as worship,
 • in trusting in the golden rule of concern for others.

We know the power of SwamiJi’s thinking and expression 
moved India in his time, and in the years since, millions have 
already been touched by his thoughts, either directly or via 
the great work that continues to be done by the Ramakrishna 
Mission. I left India a long time ago and have lived so far in seven 
countries. It is clear to me that once one penetrates the diversity 
of different cultures, human nature is not only similar, but at its 
root, identical. Therefore once translated, Swami Vivekananda’s 
insights ought to appeal just as naturally outside India as they 
do in India. But do they ?

I believe they do, as in my three decades at our company 
where we employ over 100 nationalities, I have seen these 
insights translate into daily life and organisational success. In 
short, I view these as living evidence of spirituality in practice. 
Let me briefly elaborate.

“ The remedy for weakness is not brooding over 
weakness, but thinking of strength. Teach men of the strength 
that is already within them. ” Swami Vivekananda’s thoughts 
soared and transcended our world, but his words also serve 
to guide us daily in matters of leadership, of self-confidence, 
and of team spirit - all of which are critical to the culture of 
any enterprise.

At our company we recruit young people directly from 
universities around the world, and via class room, on-line and 
on-the-job training, teach them the analytical skills they need to 
succeed in our industry. We also recruit mid career hires from a 
variety of backgrounds. We meld both cohorts, along with our 
core long standing employees, into a team defined by our own 
mission. As a profit seeking enterprise, we are measured by 
the market by our profit. However, profit is a lagging indicator 
of the trust the market places on our ability to deliver value 
sustainably, far into the future, to our clients. Therefore we must 
measure leading indicators of our own performance  and of our 
role as a contributing entity of the society we are part of. We do 
so by several metrics, collectively called the “Voice of Clients”. 
This is a scorecard of the value we create in the perception of 
our clients, which in turn leads us to deliver acceptable returns 
on the capital entrusted to us by our shareholders.

( Suneel Bakhshi is the CEO of a company in Tokyo and is a member of the 
managing committee, Ramakrishna Mission Sevashrama, Kankhal. )

An Executive’s interpretation of Swami Vivekananda’s Teachings
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       - Anirvan Mukherjee

Swami Vivekananda – the Global Icon 

In blue sky floats a multitude of clouds - 
White, black, of many shades and thicknesses;  
An orange sun, about to say farewell,  
Touches the massed cloud-shapes with streaks of red.

….... 
Below, the sea sings a varied music,  
But not grand, O India, nor ennobling:  
Thy waters, widely praised, murmur serene 
In soothing cadence, without a harsh 
roar.  (Swami Vivekananda)

This poem (“On The Sea’s Bosom”) was composed by 
Swami Vivekananda, sometime around 1900, as his ship was 
crossing the Mediterranean Sea. The sight of the deep blue 
sea, extending out to embrace the sky in a distant horizon – 
awakened the “poet” within him. It was also a moment of joy 
- for Swamiji was looking forward to returning home – after 
another successful trip to the West (1899-1900).  However all 
was not well. His spiritual conquests contrasted with ominous 
developments of a rather non-spiritual nature – his health was 
gradually declining. By 1901, his heath had declined to the 
extent that Swamiji was unable to attend the World Congress of 
Religions (Japan). Long suffering from complications of asthma, 
diabetes and chronic insomnia – Swamiji finally attained 
“mahasamadhi” (departure from mortal body) on 4th July 1902, 
at the young age of 39 – only to attain immortality in return …. 

The Speech
“Sisters and Brothers of America, It fills my heart with joy 

unspeakable... I thank you in the name of the mother of religions, 
and I thank you in the name of millions and millions of Hindu 
people of all classes and sects.”  (Chicago speech – 1893)

In order to understand Swamiji’s influence on 
contemporary thinkers of his time – one needs to revisit the 
impact of his 1893 speech (Chicago Parliament of World 
Religions) on the 4000 plus delegates.  Annie Besant – a British 
Theosophist and a conference delegate recalled him as a 
“striking figure, clad in yellow and orange, shinning like the sun 
of India …. A lion head, piercing eyes, mobile lips, movements swift 
and abrupt. The parliament was enraptured; the huge multitude 
hung upon his words”.  Another delegate described “scores of 

women walking over the benches to get near him”, prompting 
another delegate to joke that “if the 30 year old Vivekananda 
can resist that onslaught, he is indeed a God!”. 

The Chicago speech literally made him a star overnight 
and his fame peaked to stratospheric heights.  Thanks to the 
initiative of a group of socialites like Sara Bull, Josephine 
MacLeod, Margaret Noble - Swamiji’s talks in Cambridge and 
Manhattan became standing-room-only affairs attended by the 
cognoscenti of the day.  It was truly a “Veni, vidi, vici” moment 
for Swamiji – and he left his imprints not just as a preacher of 
Vedanta, but in other areas such as – academia, yoga, science 
and philanthropy.  This article tries to highlight a few of them. 

Academia
‘He is the most brilliant wise man, It is doubtful another 

man has ever risen above this selfless, spiritual meditation.”  (Leo 
Tolstoy)

A speech at Harvard Graduate Philosophical Club on 
March 15, 1896 impressed the distinguished audience so 
much that Harvard made an offer to Vivekananda to chair 
its Department of Philosophy. Not to be outdone – Columbia 
University made a counter-offer. Swamiji declined both – 
but his impact remained. Gradually Ivy League Universities 
started setting up departments and offering courses in Eastern 
Philosophy.  

Yoga 
Swamiji is credited with popularizing Yoga in America and 

other parts of the Western World.  Various articles have even 
gone to the extent of describing Swamiji as the “Pied piper of 
the global yoga movement”. It needs to be mentioned that for 
Swamiji yoga meant just one thing: “the realization of God”.  

At the request of his followers – Swamiji wrote a book 
“Raja-Yoga” while in the US. This is the only book written by 
Vivekananda in a “book form” – while his other books are 
compilations of different articles at different times.  This book is 
meant to give an introduction to Yoga for beginners and inspire 
them to do it. 

Interestingly this slim volume offers scientifically 

       - Anirvan Mukherjee

Take up one idea. Make that one 
idea your life - think of it, dream of it, 
live on that idea. Let the brain, 
muscles, nerves, every part of your 
body, be full of that idea, and just 
leave every other idea alone.

This is the way to success.
(Swami Vivekananda)
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Swami Vivekananda – the Global Icon 

reasoned explanations of the methods and results of active 
“pranayama” and meditation.  This book is still considered to 
be one of the finest expositions of “yogic philosophy” and a must 
read for any serious practitioner. 

Philanthropy
“It is a greater pleasure and satisfaction to give money for 

a good cause than to earn it, and I have always indulged the hope 
that during my life I should be able to help establish efficiency in 
giving so that wealth may be of greater use to the present and 
future generations.”  (John D Rockefeller)

During Swamiji’s stay in Chicago (1894) – the billionaire 
John D Rockefeller heard about this extraordinary Hindu monk 
who was staying with one of his friends.  One day (on impulse) 
Rockefeller went to meet Swamiji and walked unannounced 
into his study.  Vivekananda was in deep thought and for a while 
did not even notice him.  After a while, looking at Rockefeller, 
he started telling him a great deal about his past unknown to 
anyone but Rockefeller himself. Swamiji said that all the wealth 
he had accumulated was not for him, that he was only a channel 
and was expected to serve society.  Swamiji said,” Why don’t 
you give back to society what you have earned?”.  This irritated 
Rockefeller and he made it obvious by leaving the room in a huff.   

Two weeks later Rockefeller came back to Swamiji. He 
produced a piece of paper pledging a huge sum of money for a 
public cause and said, “You must be satisfied now, and you can 
thank me for it.” Swamiji didn’t even lift his eyes, did not move. 
Then taking the paper, he quietly read it, saying: “It is for you to 
thank me”. That was all. 

This was Rockefeller’s first large donation to the 
public welfare.  Shortly after the Rockefeller Foundation was 
formed and the rest we know is history. For over 100 years, 
this foundation has supported individuals, institutions and 
organizations across the world – including funding an unknown 
scholar named Albert Einstein!

Science: 
“I myself have been told by some of the best scientific 

minds of the day, how wonderfully rational the conclusions of 
the Vedanta are. I know of one of them personally (Tesla), who 
scarcely has time to eat his meal, or go out of his laboratory, 
but who would stand by the hour to attend my lectures on the 
Vedanta; for, as he expresses it, they are so scientific, they so 
exactly harmonize with the aspirations of the age and with the 
conclusions to which modern science is coming at the present 
time”. (Swami Vivekananda) 

Often regarded as the “greatest geek who ever lived” 
Nikola Tesla is known for his inventions & patents in Alternating 
Currents (AC), Radio waves, X Rays, Hydroelectric Plant, 
Modern Electric Motor and countless others.  In New York 
Swamiji met Nikola Tesla in a private party head by Sarah 
Bernhardt – a famous French Actress. Nikola Tesla was struck 
by Vivekananda’s knowledge of physics. Both realized that they 
had been pondering on the same thesis of energy in different 
languages. Vivekananda was keenly interested in the science 
supporting meditation and took active interest in Tesla’s 
pioneering research in electricity.  

The interaction with Swamiji stimulated Tesla’s interest 
in Eastern Science – to the extent that he started using Sanskrit 
terminology in his descriptions of natural phenomena.  For 
example Tesla began using the words “Akasha”, “Prana” and the 
concept of a luminiferous ether to describe the source, existence 
and construction of matter.  

Japan
“Japan to me is a dream — so beautiful that it haunts one 

all his life “ (Swami Vivekananda) 

It is well known that Swamiji visited several cities in Japan 
(Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Nagasaki) in 1893, en route to the 
United States. He was extremely impressed not only by their 
cleanliness and neatness but by their movements, attitudes and 
gestures – which he found to be “picturesque”.  After returning 
back to India he exhorted large numbers of Indians to visit Japan 
every year – in order to overcome “centuries of superstition 
and tyranny”.  

Swamiji’s interaction with the Japanese scholar Tenshin 
Okakura Kakuzo (author of “The Book of Tea”) deserves some 
mention.  Okakura first heard about Swamiji from Josephine 
MacLeod who encouraged him to visit India and meet him. 
Eventually Okakura arrived in Kolkata on Jan 6th 1902 and met 
Swamiji on the same day. During his stay in India (1901-1902) 
he developed a friendship with Swami Vivekananda.  Josephine 
MacLeod’s biography mentions of the special warmth between 
them – Swamiji refers to him as “It seems as if a long lost brother 
has come”.  In return Okakura, in his letter to the Buddhist monk 
Tokunou refers to Swamiji as “…the master [Vivekananda] is a 
truly distinguished person bestowed with surpassing spirit and 
wisdom and everybody here venerates him….”.  The philosophical 
discussions between them centered around the importance of 
the idea of “Advaita” and on “Mahayana Buddhism”.  

Trivia
My sweet Lord
I really want to see you
Really want to be with you
But it takes so long, my Lord ... (George Harrison) 

Little is known of the fact that the famous Beatle George 
Harrison was a lifelong devotee of Swami Vivekananda.  His song 
“My Sweet Lord” still remains the most popular composition of 
his post-Beatles career and is consistently ranked on Rolling 
Stones list of “the 500 greatest songs of all time”.  Asked about 
the origins of this song – George Harrison replied that the “song 
really came from Swami Vivekananda – who said “If there is a 
God we must see him. And if there is a soul we must perceive it”. 

12 Jan 1863  
12 Jan 1863 must have been another cold day in Kolkata 

– but not for the aristocratic Dutta household in Simla Street – 
where a boy - Narendra Nath Dutta (“Naren”) was born. A full 
150 summers have passed since – and “little Naren” became 
Swami Vivekananda – an icon for mankind.  

Happy Birth Anniversary, Naren !!  

The Vedanta recognizes no
sin. It only recognizes error. 
And the greatest error, says 
the Vedanta is to say that 
you are weak, that you are a 
sinner, a miserable creature.
and that you have no power 
and you cannot do this and 
that.
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Swami Vivekananda, India and the World: 
A Sesquicentennial Tribute

Introduction
The year-long celebrations of the150th birth anniversary 

of Swami Vivekananda have been underway all over India and 
in many other places around the world since January 2012 
and will culminate around 12th January 2013, the date of his 
birth. A towering figure of the Indian renaissance, Vivekananda 
played a historic role in asserting India’s spiritual heritage at a 
time when, after centuries of foreign rule, India’s spirit was at 
distinctly low ebb. He is rightly regarded as one of the builders 
of modern India. Although Vivekananda’s reputation as a 
renaissance figure is that of a philosopher and spiritual leader, 
his influence pervades many other aspects of India’s national 
life, as I elaborate briefly below.

India’s Long History: a Perspective
The advent of British rule in India in the second half of 

the 18th century brought a degree of social and political stability 
after a long time. Over the next century, the British turned India 
into a single administrative unit. A consequence of immense 
significance of British rule in India had been its imperceptible 
influence on the minds and hearts of India’s intelligentsia.  The 
ideas of European Enlightenment were like a breath of fresh air 
to the stale and fossilised social and cultural environment of the 
country. As British rule in India started in Bengal, with Calcutta 
as the capital, it was the Bengali elite who first experienced 
this transition. The Indian Renaissance started in Bengal in 
the second half of the 18th century and gathered momentum 
through the 19th century. Raja Ram Mohan Roy (1772-1833) is 
regarded as the pioneering figure of this new age. The untiring 
zeal with which the Raja pursued his mission to modernise 
Bengal inspired a large number of young people to follow 
up on the works he had initiated in different fields of human 
endeavour. The messages gradually spread to the rest of India, 
and the old social order started to change noticeably.

India’s Cultural Resurgence
The changes alluded to above involved both an acceptance 

of European ideas and also asserting belief in many of India’s 
own age-old philosophical, religious and cultural traditions. 
The evident scientific and technological superiority of the 19th 
century Europe had caused Indians to feel a sense of inferiority.  
The work of the Christian missionaries in particular made the 
Hindu practice of idolatry and its many attendant rituals look 
distinctly out of place in a ‘modern’ society. Although conversion 

from Hinduism to Christianity was never large scale, the Hindus’ 
pride in their heritage did suffer a set-back. While the advances 
in the fields of language, literature, education and social reform 
achieved under the leadership of the renaissance stalwarts from 
Ram Mohan Roy to Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore 
were impressive, the Hindu religious and spiritual practices 
continued to face criticism as being outmoded and superstitious. 
To re-assert her rich spiritual and philosophical heritage India 
needed a champion who was proud of that heritage, without 
being conceited; one who had the intellectual conviction and 
ability to explain it to those who debunked it both within India 
and outside.  In the person of Swami Vivekananda (1863-1902) 
India found that champion. 

Vivekananda’s Early Life 
Swami Vivekananda’s real name was Narendranath 

Datta or Naren for short. He was born into a well-to-do 
professional family of north Calcutta on 12th January 1863. His 
father, Biswanath Datta, was a successful lawyer and a liberal, 
progressive man in his social and religious outlook. His mother, 
Bhuvaneswari Devi, was a pious woman of strong personality. 
Narendranath had wide intellectual interests and an alert mind. 
He studied widely in history, philosophy, religion, literature and 
other subjects. He trained in Indian classical music and was 
a good singer. From his childhood, Naren had a prodigious 
memory, and could learn and remember a subject easily and 
quickly. He had a good physique and was a capable athlete. He 
was always critical of social and religious practices such as caste 
distinction and untouchability. He wanted to be guided only by 
reason and proof. Naren attended the Metropolitan Institution, 
a school founded by Ishwar Chandra Vidyasagar. 

After completing school, Naren joined the Scottish Church 
College (then called the General Assembly’s Institution) and 
graduated with a BA degree in 1884. His favourite subject was 
history, but he was very widely read in Western philosophy 
and logic and the history of the European nations. He took 
a particular liking for John Stuart Mill and Herbert Spencer 
and regarded himself as an agnostic He even took a course in 
western medicine to understand the working of the nervous 
system and its relation with the spinal cord. This helped him 
later in life  to explain the physical and psychic aspects of Yoga 
in a scientific manner. He was however on a spiritual quest to 
understand life and its purpose. 

Naren’s Spiritual Quest and his Meeting with 
Shri Ramakrishna

His dislike for the ritual-based orthodoxy of the traditional 
Hinduism led him to join the Brahmo movement, which was a 
splinter group from mainstream Hinduism, led by such eminent 
Calcutta personalities as Kesab Chandra Sen and Devendra 
Nath Tagore. The Brahmo Samaj, as this movement came to 
be called, was opposed to idolatry. It espoused monotheism in 
line with the teachings of the Upanishads, the ancient Hindu 
philosophical texts. Naren was curious about the idea of god, 
and wanted to know if anyone had personally experienced 
god. He asked some of the senior Brahmo Samajists if they had 
“seen god”, but their answers did not satisfy him. He continued 
seeking the truth in an unhappy state of mind.

Meanwhile, a simple man of faith - a priest at a temple in 
Dakhsineswar, near Calcutta, named Shri Ramakrishna (1836-

( Srikanta Chatterjee is an Emeritus Professor of Economics at Massey University, New Zealand. )
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which cannot wipe the widow’s tears or bring a piece of bread 
to the orphan’s mouth”, he observed. He found the answer to 
his quest for such a religion in the philosophy of Vedanta, which 
is one of the six Indian philosophical systems. Vedanta, based 
on the monotheistic idea of Brahma, the supreme godhead, 
teaches that religion is the manifestation of the Divinity already 
in man. It proclaims that atman, the Absolute Soul, is the only 
ultimate reality in the metaphysical sense. Since all objects are 
manifestations of god, serving fellow men, especially the poor, 
was the Vedantic way to practise religion for Naren. He called 
it ‘practical Vedanta’.  

After Ramakrishna’s death, the small group of his direct 
disciples had gathered to form a kind of a movement that 
was later to spread across India and the world to spread the 
Master’s teachings, and, more importantly, to serve humanity 
in need. Several of the young disciples took the monastic vows 
and assumed monastic names (ending with ‘ananda’ or bliss). 
All this was achieved under Naren’s informal leadership, but 
he himself had not adopted a monastic name at this stage. 
The monks then set off on extended pilgrimages visiting the 
Hindu holy places all over India and living the monastic life.  
Naren too was travelling, usually alone, but sometimes with 
some of the other monks, using various assumed monastic 
names to hide his worldly identity. It was in 1892 that he came 
to assume his monastic name Vivekananda (one who has the 
bliss of spiritual discrimination), and Swami as the title.  This 
name was apparently suggested by the Raja of Khetri, one of 
his major benefactors in Rajastan. His travels over five years 
from the southern tip of India to the high Himalayas helped 
Vivekananda to perceive at first hand the enormity of India’s 
social, economic and religious problems. It also helped him to 
chart the future path or the mission of the movement he was to 
lead. He was ready for action.

Swami Vivekananda in the West
In September 1893, a Parliament of Religions was being 

held in Chicago. Although most of its participants were Christians 
of different denominations, there were several Asian delegates 
representing some of the Eastern religions. Vivekananda 
(Swamiji) arrived in Chicago uninvited and penniless, but 
through a series of unusual coincidences, he was able not only 
to attend the Parliament but also to speak. He started his speech 
with the words “Sisters and Brothers of America”. This seemed 
to capture the spirit of the religious gathering, and it received a 
long and enthusiastic applaud.  After the brief opening speech, 
the Swami spoke a few more times on themes such as “The 
Essence of the Hindu Religion” and “Religion Not the Crying 
Need of India”. He summarised Hinduism’s basic teachings 
in a manner that was at once elegant and intelligible. He also 
mounted a spirited attack on the Western tendencies to distort 
Indian religious and social practices. He proudly asserted the 
“tradition of tolerance and universal acceptance” of the Hindu 
religion; recalled its history of granting refuge to the persecuted 
minorities such as the followers of the Zoroastrian faith and also 
the Israelites who had “come to Southern India in the very year 
in which their holy temple was shattered to pieces by Roman 
tyranny”.

His dignified and inspired presence in the orange garb 
of a sannyasin, his oratory, delivered in measured and perfect 
diction, and his message asserting the essential similarity of 
all religions made him an instant celebrity. He chastised the 
Christian missionary’s relentless mocking of Hindu idolatry 
by reminding them that “every man in Christian countries 
has a huge cathedral on his head, and on top of that a book”. 
“The range of idols, he pointed out, is from wood and stone to 
Jesus and Buddha”. He proclaimed with conviction that there 
was divinity in all men, that the Vedantist saw “no difference 
between ant and angel; that every worm [was] the brother of 
the Nazarene”. And yet, this Swami was equally assertive in 
saying at this religious gathering that “India’s true need was 

1886), had been attracting attention because of his unorthodox 
manner of practising religion and his rejection of ritualistic 
practices. An English professor of Naren’s college, William 
Hastie, mentioned Ramakrishna’s name while discussing 
Wordsworth’s nature-mysticism. Hastie observed that such 
mystical experiences can be gained through deep meditation, 
adding that he considered Ramakrishna, whom he had met, to 
be one who had achieved such a state through concentration 
and pure living. 

Naren’s first meeting with Ramakrishna was at the home 
of Surendra Nath Mitra, a wealthy and influential Calcutta figure, 
who invited Naren to sing for his guests at his home. The guests 
included Ramakrishna. This was in November 1881 when Naren 
was just 18 years old. Ramakrishna exchanged a few words 
with Naren and eagerly invited him to visit Dakshineswar. 
Naren’s first impression of Ramakrishna was one of scepticism 
and confusion; but he could not ignore the simple priest of 
Dakshineswar. 

A few months later, Naren’s cousin Ram Chandra Dutta took 
him and a couple of other friends to Dakhineswar. Ramakrishna 
was ecstatic to see Naren, took him aside and told him that he 
had missed Naren badly ever since their first meeting. Naren 
was, again, not sure how to take this strange man; his immediate 
reaction to such behaviour was one of bewilderment! But, later, 
this is how he recollected his experience: 

He [Ramakrishna] used the most simple language, and I 
thought ‘Can this man be a great teacher’?  - crept near to him 
and asked him the question which I had been asking others all my 
life: ‘Do you believe in God, Sir?’ ‘Yes’, he replied. ‘Can you prove it, 
Sir?’ ‘Yes’. ‘How?’ ‘Because I see him just as I see you here, only in a 
much intenser sense’. For the first time, I found a man who dared 
to say that he saw God, that religion was a reality to be felt, to be 
sensed. …… When I saw this man, all scepticism was brushed aside.

While Naren was fascinated to watch Ramakrishna’s 
ability to enter into different states of consciousness and to 
induce others, including Naren himself, into them, his rational 
mind could not accept Ramakrishna’s worship of the idol 
of goddess (Mother) Kali. However, he continued visiting 
Ramakrishna, and learning from him. 

In 1884 both Kesab Chandra Sen and Naren’s father 
Biswanath Datta died within a month of each other. Naren 
experienced the most serious spiritual crisis, and decided to 
renounce the material life and follow the path of religious life, 
with Ramakrishna as his Master. By then he had observed the 
idol-worshipping priest proclaiming with complete conviction, 
‘যে মে, েে িথ’ (as many pathways to god as there are faiths). 
This affirmation of non-sectarian belief satisfied Naren’s 
rational mind.

   Ramakrishna himself died of throat cancer in 1886. 
Vivekananda had received many spiritual and psychic 
benedictions in the form of extraordinary experiences from 
his Master. He was ready to explore his own ideas in the 
contemporary context of his motherland in a state of material 
destitution and spiritual confusion.

Narendra Reconciles Reason with Religion
So, what was to be the aim of Naren’s religious pursuit? 

Was its purpose to be his personal salvation? Naren had never 
been a believer in rituals or blind observance of some practices. 
He would insist on being guided always by rational judgement. 
How could he reconcile reason with religion? Again, he found 
the answer in the words of his Master that ‘religion did not 
work on an empty stomach’. The main point of Ramakrishna’s 
teaching was that ‘the service to man was service to god’. This 
accorded fully with Naren’s rational and practical mind, and he 
was ready to preach it to the world, and to put it into practice. 

The misery and wretchedness of his countrymen made 
Naren determined to practise  religion that helped deal with 
these practical problems. “I do not believe in a God or religion 



www.batj.org 31Durga Puja 2013

Swami Vivekananda, India and the World: 

not an alien religion, but food, medicine and financial assistance 
to cope with her massive problems”. 

Following the Parliament, he was so much in demand that 
Swamiji spent over two years lecturing at various places across 
the United States, taking only a brief break to visit England in 
1895. His lectures on Vedanta and on religion generally were 
equally well-received in England. He gathered some disciples 
too, among them was Margaret Noble, the future Sister Nivedita, 
who devoted herself to the task of helping the poor in India as 
part of the Ramakrishna movement. The Swami visited England 
a second time when returning to India in 1896. On this trip, he 
visited several other countries in Europe. He had earlier visited 
China, Japan and Canada.

The scholarly manner in which the Swami had been 
conducting his discourses had led to two   offers of professorship 
– from Harvard and Columbia Universities. He declined both 
because paid work was not for him, a sannyasin. During his 
stay in the USA, he was able to found the Vedantic Society of 
New York as a non-sectarian organisation for preaching and 
practising the principles of Vedanta and applying them to other 
religions. A similar organisation was also founded in England. 
These have since developed into larger bodies, with branches 
in other parts of the America and Britain.

Vivekananda’s messages for India
A keen and life-long learner, Vivekananda observed 

and learnt a lot from his travels in the West, and returned to 
India to tell his compatriots to “sit at their [the Westerners’] 
feet and learn their arts and industries”. He castigated them 
for their bigotry and their backward thinking. “Go back to 
your Upanishads, the shining, the strengthening, the bright 
philosophy; and part from these mysterious things, all these 
weakening things”. His guru Ramakrishna’s uniquely syncretic 
belief inspired Vivekananda to proclaim that India’s future 
greatness would issue out of the combination of Islam’s idea of 
brotherhood with Vedanta’s intellectual understanding of life: 
“an Islamic body and a Vedantic brain”, as he put it.   He mocked 
the narrow-minded attitude of his fellow Hindus: “our religion 
is in the kitchen, our God is the cooking-pot, and our religion is 
“don’t touch me, I am holy”. His messages to India were those 
of self-reliance, individual search and effort, and compassion 
for the poor and the down-trodden. Above all, he preached 
fearlessness. “If there is a sin in the world, it is weakness; avoid 
all weakness, it is sin, it is death”, he told his countrymen. His 
influence was like a “tonic to the depressed and demoralised 
Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past”, 
observed Jawaharlal Nehru.

The Ramakrishna Mission: the Organisation 
for Humanitarian Work

The idea of service to the poor which Vivekananda had 
adopted as the aim of his religious work prompted him to 
develop what has emerged as the Ramakrishna Mission, with 
branches in a number of centres around India and in some 
centres around the world. Vivekananda himself planned and 
founded the first few of these bodies between 1897 and 1899. 
Many monks considered self-realisation and not humanitarian 
activities as their appropriate goal. But Vivekananda, the 
believer in practical Vedanta, considered serving god through 
serving humanity as more relevant in a world full of misery 
and suffering. The humanitarian work that the Mission has 
been doing ever since its establishment has been its greatest 
contribution; it has made the organisation what it is both in 
India and elsewhere. The spiritual aspects of the Mission 
are there for those who wish to pursue a spiritual life, but 
Vivekananda’s call was to work for the poor.

Vivekananda’s Legacy
Ever since the Parliament of 1893, Vivekananda’s life had 

been one of ceaseless activities teaching the essential lessons of 
Yoga and of the Upanishads, and organising the Ramakrishna 
Mission which was to be the instrument to carry the message of 
love, compassion and service to the poor that Ramakrishna had 
taught him. When he returned to India in 1900 from his second 
visit abroad, he was exhausted and in poor health. As a true 
Yogi, he was introspective and without personal attachment 
to his surroundings and his many achievements. With moving 
candour he observed:

Behind my work was ambition, behind my love was 
personality, behind my purity was fear, behind my guidance the 
thirst for power. Now they are vanishing and I drift. 

It appeared as though he was mentally ready to depart 
from this life. He had relinquished his various duties and 
responsibilities around the Mission and its head office in Belur, 
Howrah.  Vivekananda passed away on 4th July 1902, at the age 
of 39. How is one to remember him? He was not a “holy man” 
in the conventional sense. He was a crusader in the cause of 
uplifting the material conditions of the poorest of the poor in 
a completely non-sectarian way.  He was unforgiving of the 
heartlessness of some of India’s social practices. And yet, he 
was full of pride in India’s eternal gift to humanity, the wisdom 
of the Upanishads.  

[ Some information sources: extensive use has been made of the following books: Christopher Isherwood, Ramakrishna and His 
Disciples; Carl Jackson, Vedanta for the West; VKRV Rao, Swami Vivekananda; Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, and Swami 
Vivekananda, My India: The India Eternal ]
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Youth & Swami Vivekananda

 “Education is not the amount of information that is put 
into your brain and runs riot there, undigested, all your life. 
We must have life-building, man making, character- making 
assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and 
made them your life and character, you have more education 
than any man who has got by heart a whole library.”         

By: Swami Vivekananda
Swami Vivekananda’s main concern was to help 

individuals to grow and evolve; to develop an all-round 
personality. To develop an all-round personality means good 
education, not only information but moral education which 
consists a strong body, strong mind, clear conscience and 
spiritual consciousness. It is only if the individual develops 
all these then the society can become better. In order to help 
others to develop their personalities and to provide character 
making moral education, we have to develop ourselves in the 
first place! “Be and make”, says Swami Vivekananda, “Be God 
and help others to become God”. A total transformation has 
to take place first of all in ourselves, only then can we help 
others to transform themselves. The future of humanity and 
our country lies in hands of youth, which are in great influence 
of west and their materialistic thoughts. West have struggled 
in outer world and achieved technology and methods and east 
have struggled in inner world and achieved peace and love.

Supposing if someone wish to develop a good physique 
and become an athlete, he/she will have to approach expert 
athlete and good institutions or training centers. From them 
you can learn the techniques required for becoming an athlete. 
Then you will need to attend different methods and to practice 
those techniques. With steady practice, in due course of time, 
you are bound to become a good athlete. Similarly if we wish 
to develop a good education system for young, then we need 
people of strong character, who can help forming good education 
institutes of repute. The idea is again the same. First we have 
to develop and maintain close contact with persons who have 
themselves developed such all- round personality (teachers/ 
mentors). From them we will have to learn the technique of 
faith and feeling, which is the main secret of assimilating ideas 
into our life. Within a considerable period of time we will bring 
about a revolutionary transformation in our current education 
system and thought process.

West and east have to walk together otherwise; it will be 
very difficult to form a country with people of strong character 
and advanced technology. As “Every idea that strengthens you 
must be taken up and every thought that weakens you must 
be rejected”, that’s why contribution from each and every 
part of world is required. Whatever of material power we see 
manifested by the western races is the outcome of faith, because 
they believe in their muscles and methods, where the spiritual 
growth of east and their ideas is only possible because of strong 
faith in themselves. That nothing can destroy, in it is infinite 
power only waiting to be called out.

Now how can we develop a moral building education 
system or a character making education? This can be done 
by youth with higher dimensions of character and values in 
its true sense. Thus a person identified only with the physical 
dimension without exercising his higher mental ideas and 

thoughts, lives not far different from animals, whose pleasures 
and pain are restricted to the sensory system. Men making 
education involves development with struggle from one’s 
lower mind absorbed by desires, old habits, wrong tendencies, 
impulses and bad impressions. The lesser we identify with the 
lower mind or worldly mind, and the more we identify with 
the higher mind /thoughts, and we can exercise our Vivek 
(discrimination between right and wrong), the more strong 
our character will become. 

Rather than filling minds with lot of information and 
thoughts, first one needs to learn as how to use your brain 
and mind. What should be the correct thought process, as 
from data which information is to be picked and which is not? 
Before learning all these, in our current education system we 
start feeding data to young. Even we teach a small child about 
how to talk, walk and etiquettes, but we don’t teach him/her 
how to think. What should be our thought process, and how we 
can develop art of learning with a calm and ignited mind filled 
with true knowledge? Development can only took place with 
absolute Faith on soul or infinite potential, positive thoughts, 
attitude towards failures, mistake and success, self reliance and 
most important service and responsibility. We have to nourish 
unconditional service and love towards nation, society and 
people. Swami Ji once said “give me few men and women of 
character and strong moral I will change the world”.

 We must include practical service in our modern 
education, so young can learn that what good we are if we 
are not able to help a poor or needy, what educated I am if 
can’t make my country my people stand with head held high. 
We must learn our various ancient art of yoga, Pranayam 
(respiration techniques) and Meditation. We must learn the 
art through actual masters on conserving there precious energy 
of life in young age and how they can channelize it towards good 
of society and people. We must learn that pleasure is not the 
goal of life but to attain eternal bliss and happiness through 
devotion and service. Children must be taught from history that 
people who are of strong character are honored and those who 
have just lived to acquire wealth have become dust of past. Live 
a life with all comforts, eat healthiest and purest food, have 
good physique, nourish yourself with energy and very strong 
intellect, so we can question the darkest corner of the world 
and become a live lamp that will guide hundreds, thousands 
of men from worldly misery to fearless wisdom. The time has 
come this hour and very minute, stand up and fight! Not one 
step back, that’s the idea, we must stand up all together to be a 
change to bring change in education system. 

Swami Vivekananda has given wonderful ideas on all 
aspects of character making especially for youth and its overall 
development. These ideas are very practical and very easy to 
implement just there is a need to manifest these ideas into 
current stream of education. We become, not just well informed 
and clerical, but responsible with strong characters to perform 
duties with fire in belly and utmost faith and energy from purity 
of soul. 

“Be obedient and eternally faithful to the cause of truth, 
humanity and your country, and you will move the world.”

                By: Swami Vivekananda
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Swami Vivekananda on Brotherhood 

Swami Vivekananda’s inspiring personality was well known 
both in India and the rest of the world in the last decade 
of the 19th century and the first decade of the 20th. This  

young unknown monk of India suddenly leapt into fame at 
the ‘Parliament of Religions’ at Chicago in1893, at which he 
represented Hinduism. 

This year as we celebrate the 150th Birth centenary of 
Swami ji , His century old message of universal brotherhood and 
tolerance is still more apt than ever for the “globalized village” 
that our world is becoming today . 

 In his opening address at Chicago, he addressed his 
audience as “ Sisters and Brothers of America” . Instantly 
thousands arose in a thunderous applause! They were deeply 
moved, to see at last a man, who spoke to them with the natural 
and candid warmth of a brother. The keynote of Swami ji’s 
address was universal toleration and acceptance. His mission 
was both National and International. A lover of mankind, he 
strove to promote peace and brotherhood on the spiritual 
foundation of the Vedantic oneness of existence. 

What is Brotherhood?  It does not merely mean kinship, 
association, fraternity or fellowship. It is the basic idea of 
the Vedanta and it is this Vedanta that was preached by the 
Master. The Vedanta conveys but one great idea-the solidarity 
of this universe and universal brotherhood. These ideas of 
Universalism and Spiritual Brotherhood are in the air today. 
But each man consciously or unconsciously seeks them to his 
own profit. Each one cries-“Universal brotherhood! We are all 
equal-therefore let us make a sect.” As soon as the sect is made, 
there is a protest against equality and equality is no more! 

The Master says,” Do not be deceived by these words for 
behind this talk is the most intense selfishness. In the winter 
sometimes, a thundercloud comes up. It roars and it roars, but 
it does not rain. In the rainy season, however, the clouds speak 
not, but deluge the world with water.”   So also those who are 
really workers and really feel at heart the universal brotherhood 
of man, do not talk much-do not organize leagues- they work 
and they live. 

Diversities of rituals, myths and doctrines do not trouble 
them. They feel the thread passing through them all, linking 
them like pearls to a necklace. Like the rest they go to draw 
water from the well, each with his own pitcher, whose form is 
taken by the water. But they do not quarrel about the form. They 
know that it is all the same water! 

Unity in variety is the plan of the universe. We are all 
men and yet we are all distinct from one another. As a part 
of humanity I am one with you. As Mr. or Ms. So and so I am 
different from you. As a man you are different from an animal. 
But as living beings, man, woman, plant and animal are all 
one; and as existence, we are all one with the universe. That 
Universal Existance is God-the ultimate Unity in the Universe, 
and in Him, we are all One.

For centuries to come, people everywhere will be inspired 
by Swami Vivekananda’s message –

 “ O man! First realize that you are one with the Bramhan 
– Aham Bramhasmi- and then realize that whole universe is 
verily the same Bramhan –Sarvam Kalvidam Bramha !  Lay 
down all your comforts, your pleasures, your name, fame or 
position. Lay down even your life and make a bridge of Human 
chains over which millions will cross the ocean of life. Bring all 
forces of good together. Do not care under whose banner you 
march. Do not care what be your colour but mix all colours up 
to produce the intense glow of white-the colour of love-the love 
that promotes Brotherhood and oneness.” 
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スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの

（次の内容は、二〇一〇年一月二四日、協会創立五〇周年
記念関西地区祝賀会において、インド総領事ヴィカース・スワル
ープ閣下がなさった講演の内容を、そのまま掲載させていただ
くものであります）

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、一九八三年、シカゴ
での第一回世界宗教会議に参加するために米国を訪問し、そ
の会議で行った演説によって、世界中にその名声を広めること
となりました。招待されてもいない若い僧侶が、この威厳ある集
会で演説をし、聴衆を、まるで電気ショックを与えたかのように感
動させました。同師は、この演説において、ある一つの譬え話を
されましたが、私は、このお話は、私達の時代、現在においても
なお通用するお話だと思います。

昔々、井戸に一匹のカエルが棲んでおりました。このカエル
は、ここで生まれ、ここで育った、小さなカエルでした。だが、時
がたつにつれ、このカエルは、この井戸の中の小さな生物を食
べ、やがて栄養のよさそうな、肥ったカエルとなりました。ある
日、海に棲んでいたもう一匹のカエルがやってきて、この井戸の
中に落ちました。

「君は一体どこから来たんだい？」と井戸の中のカエルが尋
ねますと、

「僕は、海から来たんだよ」と新しくやってきたカエルは答えま
した。

「海だって！  それは、一体、どれぐらい大きいんだい？  それ
は、僕の井戸と同じぐらい大きいのかい？」といって、井戸の端
から端へと跳びました。

「友よ」と海からきたカエルは言いました。「一体全体どうやっ
て、海を、君のいるこの小さな井戸と比べることができよう？」

すると、井戸のカエルはもう一跳びして、聞きました。「君の海
は、そんなに大きいのかい？」

「海と君の井戸を比べるなんて、なんと君は馬鹿げたことを言
うんだろう！！！」

「でも」、井戸のカエルは言いました。「僕の井戸より大きなも
のなんてあり得るはずがないよ。君は、ウソつきだ。君を放りだし
てしまうぞ」と、言ったということです。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、この小さな話を語り、
そして、こう言いました。「これが、実は一番の問題だったので
す。私は、ヒンズー教徒です。私は、私自身の小さな井戸に座
っていて、全世界はこの私のいる小さな井戸だ、この小さな井
戸が全世界だと思っています。キリスト教徒は、彼らの小さな井
戸に座って、彼らの井戸が全世界だと思っています。イスラム教
徒もイスラム教徒で、自分たちの小さな井戸に座って、それが全
世界だと考えています」

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師が、今日なお、これと同じ
話をしたとしても、少しも不自然ではありません。と言いますの
も、私達のまわりで、今なおたくさんの分裂の兆しや憎悪や暴力
が見られるからなのです。誰もが、真実を独占しようとし、真実は
自分たちだけにあると主張しようとしています。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、続けて言われました。
「もし、あの宗教会議が世界に何かを示したとすれば、神聖や
純潔や貞節は、世界のいかなる教派の独占所有物でもなく、ま
た、どんな組織や制度であろうと、それぞれ高潔な人格の男性
や女性を生み出してきたのだということを、世界にはっきり示し
たことです」

「宗派主義、偏狭、頑迷、そして、それから派生する恐ろしい
狂信主義が、この美しい地球に長い間はびこってきました。これ
らは、暴力で地球を一杯にし、地球を何度も何度も人間の血で
汚し、文明を破壊し、すべての国を絶望の淵にまで追いやって
きたのです。このような恐ろしい悪鬼が存在しなかったならば、
人間社会は、現在のそれよりも、はるかに進んだものになってい

たことでしょう」

　人々が文明の衝突について語る現代において、このスワー
ミー・ヴィヴェーカーナンダ師のメッセージが、いかに妥当性をも
つものであることかが、お分かりになると思います。

これは、彼自身の次の言葉に要約されています。「助け合
い、争うことなかれ。同化をこころがけ、破壊することなかれ。不
和ではなく、調和と平和とを求めよ」と。

また、有名な英国の歴史家、Ａ.Ｌ.バーシャムは、スワーミー・
ヴィヴェーカーナンダ師による世界文化への貢献を、次のように
言って、評価しています。「今後、何世紀にもわたって、彼は、
現代世界を形作った人々のうちの一人として、人々の記憶に永
く生きつづけることであろう」と。

スワーミージーの、この現代世界に対する最も意義深い貢献
の一つは、彼が、すべての人類が共有する超越的な真の普遍
的な経験として宗教を解釈したことにあります。同師は、これを
次のような聖歌を通して美しく表現しています。

「それぞれ異なる場所に源をもつ、異なる流れが、海で一緒
に混ざりあいます。ですから、神よ、人々が異なる性癖、性向に
応じて取る異なる道、これらは多種多様に見え、曲がっていた
り、真っ直ぐであったりはしますが、すべては御身へと導かれて
いくのです」と。

さらに、もっと意味深いことに、スワーミージーは、迷信、教
理、聖職者の政略、不寛容さなどの全くない宗教を信じていま
したし、宗教と科学は、お互いに矛盾するものではなく、補完性
があるものであるとも主張していました。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師の、世界への貢献の二つ
目は、人間に対する新たな見方を広めたことにあります。即ち、
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師の、人間の魂の潜在的神性
という概念は、新しい、高潔になっていく人間という概念を生み
出していきます。現代は、ヒューマニズムの時代、つまり、すべて
人間が人々の主な関心事となり、あらゆる活動や思考の中心は
人間であると考える時代なのです。

人は、科学や技術を通して、大いなる繁栄と力を得ましたし、
近代的なコミュニケーションや旅行といった方法を通して、人間
社会を「地球村」にしてしまいました。しかしながら、それと同時
に、現代社会においては、壊れた家庭、不道徳、暴力、そして、
犯罪が異常に増加しているのが見られ、人間の堕落や退廃が、
同時に進行しています。しかし、ヴィヴェーカーナンダ師の説く
人間の魂のもつ潜在的神性という概念は、こうした堕落や退廃
を防ぎ、人間関係を神性なものとし、人生を意味のある、生きる
価値のあるものとします。

スワーミージーは、「精神的人間主義」の基礎を築かれまし
た。この「精神的人間主義」は、いくつかの新しい人間中心主義
運動という形をとって現われております。また、世界中で、瞑想、
ヨガ、禅、などに、人々の関心が向いてきているということは、私
達人間が、一人一人の中にある隠れた神性を顕現していきたい
と望んでいる証拠です。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、また、当時、英国の
植民地主義のくびきの下でよろよろしていたインド人に、誇り
の意識を注ぎ込むことによって、インドの愛国主義思想の形成
に多大の貢献をしました。団結意識、過去に対する誇り、使命
感、――これらはすべて、インドの愛国主義運動に真の強さと
目的を与えた要素であります。インドの独立解放運動の幾人か
の卓越した指導者達は、彼らがいかにスワーミージーに負うとこ
ろが大きいかということをよく知っていました。

独立後、インドの最初の首相となったジャワハールラル・ネル
ーは、以下のように書いています。「過去に根ざし、インドの名
声に誇りをもっていたヴィヴェーカーナンダ師は、人生の問題へ
の取り組み方が近代的であり、インドの過去と現在の間の一種

教えの中にある全地球的なものの見方

( 在神戸インド共和国総領事で作家、国際映画アカデミー祭のオスカー賞受賞作品「スラム街の百万ドル長者」の原作者。)
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の架け橋的存在でありました。…彼は、意気消沈し堕落してい
たヒンズー教徒の精神にとって、気付け薬として現れ、インド人
に自己依存．独立独行の精神と、いくつかの過去のルーツを思
い起こさせてくれたのです」と。

また、ネタージー・スバーシュ・チャンドラ・ボースは、「スワー
ミージーは、東と西を、宗教と科学を、過去と現在を調和させま
した。そして、それこそが、彼の偉大さの理由なのです。わが国
の国民は、彼の教えから、かってないほどの自尊心、自信、自
己依存、そして、自己主張の力を獲得したのです」と書いていま
す。

新しいインドの創造に対するスワーミージーのユニークな貢
献は、インドの人々の心を、下層の踏みにじられた大衆に対し
てなすべき義務に向かわせたことであります。カール・マルクス
の思想がインドで知られるようになるずっと以前に、既にスワーミ
ージーは国の富を生み出す労働者階級の役割について話して
いました。スワーミージーは、インドで、大衆のために語り、奉仕
の明確な哲学を確立し、大規模な社会奉仕活動を組織した最
初の宗教指導者でもありました。

彼自身の言葉で、「何百万人という人々が、飢えと無知の中
で生きているかぎり、彼らの犠牲の上で、教育を受け、それでい
て、彼らに何らの注意を払わない人を、私は国賊と見なす」とさ
え言っています。

また、彼は、「もし、あなたが三億三〇〇〇万の神話の神々
のすべてを信じていながら、自分自身を信じていないのであれ
ば、あなたに救いはないでしょう。自分を信じ、その信頼の上に
立ち、強くありなさい。これこそが、我々の必要としていることな
のです」とも語っています。

そして、最後に「他人のために生きる人々のみが生きている
のであり、それ以外の人々は、生きているというより死んでいる
のです。純潔であれ、そして、他人に良いことをなせ、これこそ
があらゆる礼拝、祈りの要点なのです」とも言っています。

このように、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、単に、宗
教指導者であるだけではなく、愛国主義者であり、社会改革者
であり、人間主義者でもありました。今日、経営学院の中には、
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師の教えをとりいれて、教育を
全体的な価値に基づいたやり方で行っているところがあります。
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、誰もが教育の機会に近
づける可能性を強調されました。師は、「もし、山がモハメッドに
近づいてこなければ、モハメッドの方から、山に行かなければな
らない。もし、貧しい人が、教育に近づくことができなければ、教
育が彼らの手に届けられなければならない。田畑であれ、工場
であれ、どこであれ、今日教育の方から近づいていかねばなら
ない」とまで言っておられます。

サッテャンドラ・ナート・ボースという方は、インドの有名な科学

者で、彼の理論研究に敬意を表して特殊な原子核の集団に彼
の名前が付けられたほどですが、その方は次のように言ってお
られます。「ヴィヴェーカーナンダ師のなかに、私達は、これまで
見たことのないような、科学的気質と精神性の見事な統合を見
てとることができる。インドは、彼の時代には、このような教育が
必要とされていたし、この必要性は、今もなお続いている」と。し
かし、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師が残した最も永続的
な遺産は、彼が創立した団体であるラーマクリシュナ僧院とラー
マクリシュナ教団、さらにその関係団体としてのヴェーダーンタ
協会です。これらの組織は世界中にありますが、非政治的、非
宗派的な精神団体で、さまざまなかたちの人道主義的、社会奉
仕活動に一世紀以上も関わってきている団体です。放棄と自制
と奉仕の理想のもと、僧院や教団の僧侶や一般信者達は、何
百万人とおり、男、女、子供、カースト、宗教、人種の区別なく、
奉仕を行ってきました。というのは、この様な人達の中にこそ「生
きている神」を見るからです。この双子の団体のモットーである
ātmano mok ārtham jagad hitaya cha（＝自分自身の救済のた
め、また、世界の福祉のため）は、これらの団体の使命を簡潔に
言い表しています。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、一九八三年、シカゴ
に行く途中で日本に立ち寄り、大阪にも来ています。師は、当
時、世界中で日本人ほど愛国的で芸術的な民族は見たことが
ないと、言われました。彼は、日本で見たことに感動し、鼓舞さ
れ、日本を再び訪れたいと欲していましたが、残念なことに、一
九〇二年にたった三九歳で亡くなりました。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師が感動したこの日本にお
いて、日本ヴェーダーンタ協会が、同師の志した気高い仕事を
続けていのを拝見することは、大変うれしい限りです。

　ヴェーダーンタ協会の創立五〇周年記念のおめでたい機
会に、貴協会が、日本、そして、全人類のために、さらにいつま
でもご奉仕を続けていってくださいますよう、お祈り申し上げま
す。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、ヴェーダーンタ協会
にだけではなく、インドにとって、また、実際、全世界にとって、
「インスピレーション――鼓舞感化を与える人物」です。師は、「
あなたは、神を信じることはできません。あなたがあなた自身を
信じるまでは」と言われました。わたし達は、彼から、ポジティブ
　シンキング（前向きの考え方）の恩恵を学ぶことができます。師
が言われたように、「もし、あなたが災害のことを考えるなら、そ
れがやってくるでしょう。死のことを考えるなら、あなたの死を早
めるでしょう。前向きに肯定的に考えなさい。それも、上手に、自
信をもって。そうすれば、人生はもっと安泰なものに、もっと活動
的なものに、成果や経験の豊かなものになるでしょう」

私達それぞれの人生で、強さ、力を獲得し、世界をよりよい場
所にするために、彼のメッセージをよく考えてみましょう。

ありがとうございました。

　老ラビの二人の弟子が神に至る真の道について議論していました。1人が、道は多大な努力とエネルギーを費やして達せられ
ると主張しました。「全身全霊で教えを守らなければならない。祈り、細心の注意を払い、正しい生活を送るのだ」もう一人が反論し
ました。「達成をもたらすものは努力などであり得ない。それはエゴに基づく考えだ。純粋にお任せすることが必要なのだ。神への
道を進むということ、目覚めると言うことは、すべてを手放す、つまり『自分の意志ではなく、汝の御意志のままに』と言うことだ

 お互いに合意に達成しなかったので、彼らは師に会いに行きました。師は一人目の弟子が全身全霊で進む道を称えるのに耳を
傾けました。この弟子に「これは正しい道ですか」と尋ねられ、「お前は正しい」と言いました。それを聞いてもう一人の弟子はいても
たってもいられず、お任せしてあるがままに従う道が正しいと強く主張しました。そして「こちらの方が正しい道ではないのですか」と
尋ねました。師は「お前は正しい」と答えました。

　その場に居合わせた3人目の生徒は「でも先生、両方は正しいということはあり得ないのではないですか」と問うと、老ラビは微
笑んで、「お前も正しい！」と答えました。
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自分の運命を決めなさい

種まきと芝刈り

我々人間は、自分の弱さ、欠点を見つけるのにとても時間が
かかり、誰かのせいにしている。たいてい、人は、人生の責任の
すべてを仲間のせいにしたり、神に押し付けたり、お化けの仕
業にしたりして、これが運命だという。どこに運命があるのか？  
誰が運命なのか？  自分で蒔いた種は自分で刈り取るのであ
る。

我々が、自分自身の運命を作っている。誰も責められたり、讃
えられたりしない。風は吹いているのである。帆が張られた船は
風を捉え、自らの道を前に進んでいく。しかし、帆の張られてい
ない船は風を捉えることができない。それは風のせいだろうか？  
慈悲深い父のせいだろうか？  慈悲深い風は、やむこと無く昼
も夜も吹き続け、慈悲は力を失うことはないというのに、我々の
幸不幸は彼のせいだというのだろうか？  我々が自分の運命を
決めている。太陽は強い人にも弱い人にも同じように照らす。
風は、聖人にも罪人にも同じように吹きつける。彼は全ての神で
あり、全ての父であり、慈悲深く公平である。全ての創造物の神
が、我々と同じような光のもとで、我々のつまらない人生を見て
いるというのだろうか。だとしたら、それはなんと落ちぶれた考え
だろう！  我々は、子犬のように、生と死をさまよい苦しみ、神さ
えも我々と同じように地道に取り組んでいると、おろかにも考え
ている。神は、子犬の戯れの意味をご存知である。我々が、神
が罰や褒美を与えると考え、神のせいにしようとするのは、愚か
なことである。彼は罰したり、報いを与えたりすることは決してな
い。神の無限の愛は、いつでも、どこでも、どんな状況でも、間
違いなく、揺らぐこと無く、全てのひとに開かれている。それをど
のように使うかは、我々次第である。人や神や世界の誰のせい
にしてもいけない。もし苦しんでいるのであれば、自分のせいな
のだから、良くなるように努めよう。

唯一の解決策

これが問題のたった一つの解決策である。他人のせいにし
てしまう人たち――なんてことだろう、日々増え続けているのだ
が――は、一般的にはどうしようもない事に頭をかかえ、惨めで
ある。彼らは、自分の過ちによってその道に進んでいるというの
に、他人を責めているが、そうしたとしても彼らの立ち位置が変
わることはない。とにかく、そうすることが彼らの助けになることは
ない。他人のせいにする試みは、更に自分を弱くしてしまう。従
って、自分の過ちを誰のせいにもせず、全ての責任を自分にゆ
だねなさい。「私が苦しんでいるこの悲惨さは私のもの、まさにこ
の事実が、私のみによって解決されなければならないだろうとい
うことを意味している」ということである。私が生み出したものは、
私が壊すことができる。他の誰かが作ったものは、決して私が壊
すことはできないだろう。従って、立ち上がれ、勇気をもって、強
くなれ。全ての責任を自分に負わせ、自分の運命は自分で作る
ことを知ろう。望む全ての強さと支援は、全てあなたの内に存在
する。従って、自分の将来を作りなさい。「死んだ過去は死んだ
ものとして埋めなさい」。無限の未来があなたの前にあり、いつ
も言葉、考え、行動は、自分のために蓄えておき、悪い考えや
行いは虎のようにあなたに飛びかかってくる用意ができているこ
とを覚えていなさい。そして、良い思考や行いを奮い立たせるよ

うな希望が、数えきれないほどの天使の力と一緒に備わってい
て、いつでも永遠にあなたを守る準備ができていることを覚えて
いなさい。

　責任を受け入れよう

我々はこの人生で、自分で将来を形作ることができることがわ
かった。我々一人一人、毎日、明日を形作ろうとしている。今日
は、明日の運命を決める。明日はその翌日の運命を決めてい
く。これはとても論理的であり、この思考法は過去にも遡って適
用されうる。我々の行動によって、未来の運命を決めているの
であれば、同じルールを過去にも当てはめられないのか？  も
し、無限に続く連鎖のなかで、因果関係が交互に何度も繰り返
されるのであれば、これらの連鎖の一つが説明されると、連鎖全
体も説明することができる。したがって、この無限に続く時間の
なかで、もしある部分を切り取り、それを説明して理解しているな
らば、また自然は調和されていることが真実ならば、同じ説明が
すべての時間の連鎖にも適応されなければならない。この短い
時間の間に、ここで我々が自身の運命をどうにかしようと生きて
いるのが真実であれば、もし、我々が今見るものすべてに原因
が間違いなくあるのが真実であれば、我々が今ここに存在する
ことが、すべて過去の結果であることも真実である。したがって、
あなた自身以外の誰も、あなたの運命を作る必要はない。世の
中の悪は、我々によって引き起こされた。我々がすべての悪を
引き起こした。そして邪悪な行動の結果、常に悲惨な状況を目
にしている。世界に存在する悲惨さはまた、過去の人の弱さの
結果とも言える。したがって、この論理によれば、人間だけに責
任がある。神は責められない――神は永遠に慈悲深い父なの
で――責められることは全くない。「我々が蒔いた種は我々で刈
るのである」。

人の至高の運命

ブラフマンの知識は、最終的な目標である。人の至高の運命
である。しかし、人はいつもブラフマンと同一であることができな
い。ブラフマンと分離したとき、何か従事しなければならないこと
があるはずである。その時、人は、任務を続けるべきで、人々の
心の幸福に貢献する。したがって、調和という精神でジヴァの奉
仕をするように私は強く薦める。

どんなに模索しても、神から光がもたらされることほど、人間の
心にとって大切なものはない。現在であろうと過去であろうと、魂
や神や人間の宿命についての研究ほどに、人間のエネルギー
を要するものはない。我々は日々の職業、野心、仕事、苦しみ
のまっただ中に身を沈めていたとしても、ときどき一時停止する
ときが来る。マインド（心）は停止して、この世界を超えた何かを
知りたいのである。ときどき、感覚を越えた領域を垣間見て、そ
の結果そこへたどり着こうと苦闘するのである。そういうわけで、
これは歳月をかけ、あらゆる国で行われる。人は、先を思い描こ
うとし、自分を拡げたいのである。我々が進歩と呼ぶもののすべ
て、進化は、いつも一つの模索、人間の宿命・神への模索によ
って図られているのである。 
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       - 　神戸　朋子

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

今までの、日印文化交流の歴史の中で、タゴールと天心の交
流や、タゴールの来日のことは、少なからず知られてはいたが、
ヴィヴェーカーナンダと天心の交流や、その来日については、
殆んど知られていないのが、日本の現状だと思う。

　しかし、ヴィヴェーカーナンダの思想には、今こそ日本をは
じめ、全世界の人々へ広く宣べ伝えられるべきメッセージを含ん
でおり、そしてまた耳を傾けるべき時だと思う。

　それは、物質文明から精神文明へと、舵を取らなければ、今
や人類は、滅亡への道をたどる危機が迫ってきているからであ
る。

　ヴィヴェーカーナンダは、政治や権力ではなく、精神に重き
を置いたが、根本的な第一義は精神の世界であることを認知し
ていたからである。そこから霊性への目覚めを促している。現代
は心を病み、自信を損失している人々が増え続けているが、そ
れは自然との共存の生活から離れ、物質文明のもたらす果ての
ない様々なものへの欲求が心の平安を奪い、人間本来の心を
見失うことになっているからである。

　ヴィヴェーカーナンダの言葉は、なんと力に満ちていること
だろう。「神への進行を持つ前に、まず自分自身への信仰を持
たねばならない。」という自己に対する信仰と自己への敬意を呼
びかけている。これは、自己中心の未熟な自己ではなく、絶対
の存在と知識に至る次元の高い自己にである。無限の自己に
達したら、そこから力とエネルギーが得られる、と述べている。

「神は私たち一人一人の中におられ、各々が事故の神性を再
発見するために生まれているのである」ことを、教えられた。

　現代は働くことに重きを置き、考える時間は持てないという
社会になっているが、「永遠に生きることができるのは霊であり、
元来人は普遍なるものであり、有限なものではない」と述べてい
るが、このように人間の本性について沈潜することは、今や忘れ
去られているのが現状である。

　一方宗教上の問題では、今も世界中のどこかで民族紛争や
内戦がおこっており、数知れぬ人々の生命が失われ、敵意と憎
悪と苦しみが渦巻いている。そして人々の傲慢と貪欲が、地球
を汚染し破壊し続け瀕死の状態となっている。その上あくなき利
潤追求と、急速な科学技術の発展とその乱用が、それに拍車を
かけ、人々の生命を慈しみ育むためではなく、破壊のために悪

用されているのが現状である。

　ヴィヴェーカーナンダは述べている、「どこに神を求めるべき
なのか？貧しき者、不幸な者、弱者は、我々の神なのではない
のか？まず彼らを礼拝すべきではないのか?」このように苦悩に
喘ぐ者に、深く心を寄せてともに苦しみ、彼らへの奉仕を説き、
それを実践した生涯であった。

　慈悲深く永遠なる善であられる御方へ祈りを捧げ、全世界
が浄められ、全人類が生命を貰える道へと、舵を取らなければ
ならないことを述べている。

「世界中にあるような宗教は、それぞれが行っている礼拝の形
式に違いはあるが、本当は一つなのだ」と述べているが、宗派主
義、頑迷、狂信が世界を暴力で満たし、文明を破壊し、民族を
絶望に陥れていることを知っていた。

　このようにヴィヴェーカーナンダは、世俗の欲望の道ではな
く、放棄の道を歩んだのである。

　そして泡の歌のように、霊性の泉は、尽きることなく溢れ出
た。

　歌え、山よ　雲よ　大いなる風よ！

　歌え、歌え　神の光輝を！

　歓びをもって歌え、汝らすべての太陽よ　月よ　星よ！

　歌え、歌え　神の光輝を！

このように天と地に遍く現れている神の恵みを歌っている。

　ヴィヴェーカーナンダは、神秘思想家でもあり、「実在」の直
観体験を持っていた。その源から尽きることのない思想と人々の
魂を覚醒させるメッセージを発し続けている。

そして「自分はブラフマンと一つであり、全世界は同じブラフ
マンであるという事を悟りなさい」と述べているが、世界の文明の
調和と全世界に平和が訪れることを願っていた。

　今こそヴィヴェーカーナンダのメッセージに込められた普遍
の真理が、時空を超えて遍く及び、日本でも理解され、霊感を
享受できる日が訪れることを切望してやまない。

　野望の大きい若者が霊性の修行課程を修了しただけで、指導者になりたいと強く思って新しい街にやってきました。そこで教え
ようとしましたが、若者の元に来る者は一人もいませんでした。その町で霊的な事柄に関心を寄せていたのは、ある一人の賢明で
有名なラビの元に集まってくる多くの支持者たちでした。新前の若い指導者は業を煮やし、その老師に恥をかかせて、弟子が自分
のところにやって来るようにしてやろうとある企てを立てました。ある日、一羽の小鳥を捕まえ、老師が大勢の弟子たちに囲まれて
座っている所に出向いていました。

　小鳥を手の中に持ち、老師に面と向かってこう言いました。「もしあなたが賢明であるなら、今教えてください。私の手の中の小
鳥は生きていますか、死んでいますか」。老師が小鳥は死んでいるといえば、手を開く、そうすると小鳥が飛んでいく。老師は間違
えたことになり、がっかりした弟子たちは自分の所にやって来るだろう。生きていると言えば、素早く手の中の小鳥を握りつぶす、そ
して手を開いてこう言う、「ご覧ください。小鳥は死んでいますよ」と。この場合も老師は間違ったことになり、自分は弟子たちを獲得
することができるだろう。

　若者は老師の前にどっかり座り込み、答えを要求しました。「もしあなたが賢者なら、教えてください。小鳥は生きていますか、
死んでいますか」老師はたいそう憐れんで、ただ一言答えました。「友よ、正にそれは君次第だな」



出逢い～ヴェヴェーカーナンダ・ロックの思い出

Anjali

       - 新田ゆう子

スワミ・ヴィヴェーカーナンダとの

インドの偉大な預言者である、スワミ・ヴィヴェーカーナンダと
の最初の出逢いは、今から３０年前のことです。２０代に入って、
インドの聖者のことやインド思想について簡単に紹介された雑
誌や、有名なアーティストである横尾忠則氏の書いた「インドへ」
という本を読み、どうしてもインドに行ってみたくなりました。そ
の頃、まだスワミ・ジのことは全く知りませんでしたし、きちんとし
たインド思想やヨーガについての知識もほとんどありませんでし
た。

旅のスタイルは、女性の友人と二人、バックパックを背負っ
て、二等寝台（当時、三等はなくなっていたので、一番安い料
金の車両です）を乗り継いでの貧乏旅行です。出発前、旅の計
画をしている時に、とても好きな詩人の田村隆一氏（故人）が書
いたエッセイ「インド酔夢行」を読んで、インド最南端のカーニ
ャ・クマリ（ケープ・コモリン）のことを知りました。インド最南端で
あること、東から昇る朝日と西に沈む夕陽がそこで見られること、
ベンガル湾・インド洋・アラビヤ海の三つの海流が一つに交わる
場所であることを知って、是非ここに行きたい、絶対に行こう！
と決意しました。計画当初から、同行の友人はケララ州のコバラ
ム・ビーチで海水浴をしたいと希望していたため、カーニャ・クマ
リに行くことは、友人も同意してくれました。今に比べ、まだ南イ
ンドに行く外国人観光客は少なく、情報もあまり多くはありませ
んでした。「そこに、行ってみないと分からない」、そういう時代で
したが、そのカーニャ・クマリに行く思いは自分で考えても不思
議なほど強く、そこがインド旅行の目的地のような気持ちで出掛
けたのです。

日本を出発したのは二月の初め。飛行機が到着したデリーは
まだ寒く、朝晩はセーターが必要なほどでした。まだ、インディ
ラ・ガンジー首相が存命していましたので、空港の名前は、当時
はパラム空港と言いました。デリーから、寝台列車を利用してい

くつかの土地に降り、有名な遺跡や寺院、インドの人の日常生
活の場を巡りました。まず、汽車の駅に着くと窓口で寝台車の切
符を買い、乗って目的地に着くと、駅にホテルの客引きが来て
いるので、値段を聞いてから、その人に付いて行って部屋を見
せてもらい、値段と見合っていたら泊まるし、そうでなければ値
切るか、他を探します。宿は、現地のビジネスマンや巡礼者が
利用するホテルで、そう高くはない所を利用しました。南下する
ほどに、外国人の姿が減ってきます。しかし、インドに慣れてき
たせいもあって不安はなく、段々、カーニャ・クマリに近づくとい
う期待に、胸が躍りました。

南インドでの最初の地は、ケララ州のトリバンドラム。そこから
バスで行ったコバラム・ビーチで、同行の友人は海水浴を楽し
んでいましたが、インド人が少なく、外国人の保養地のようにな
っているビーチは、わたしにはあまり興味が持てませんでした。
そこを出発し、カーニャ・クマリに向かった時は、もう嬉しくて、ワ
クワクしていました。トリバンドラム以南は、当時は鉄道がなくて、
バスでの移動になりました。バスの運転はとても乱暴で、車間距
離もなにもあったものではなく、よく事故が起きないものだと感心
しました。また、休憩で立ち寄った茶店にトイレがないことにび
っくり。店の人に「トイレは何処ですか？」と聞いて案内されたの
は、店の裏の何もない空き地です。友人と、お互い壁になり、夜
空を見上げながら、用事を済ませました。

深夜バスが翌朝カーニャ・クマリのバス・スタンドに着いた時の
ことは、今もよく覚えています。少ない費用で旅行する人のため
のガイドブックとして人気がある、「地球の歩き方」に載っていた
ホテルの客引きが、バスの停留所に来ていました。何人かの客
引きがいたのですが、そのホテルのボーイさんはまだ若くて感じ
が良かったので、値段を聞いて部屋を見に行き、そこに泊まるこ
とにしたのです。さて、早速、カーニャ・クマリの村（町ではありま
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せんでした）を見て廻りました。しかし、これと言って見るものは
なく、静かな舗装されていない道がどこまでも続く、のどかな田
舎の村に、正直、がっかりしていました。夕方になって、夕陽を
みようと西側の海が見える所へ行こうとしても、そんなに小さな場
所ではありませんから、歩くだけで大変です。しかもあまり天気
が良くなかったので、夕陽が海に沈むのは見られそうもありませ
んでした。歩いているうちに、家が沢山集まっている海の近くの
集落に出ました。夕餉の支度をするためか、女性たちが公共の
井戸に水を汲みに集まっているのです。その当時も日本ではも
う見られなくなった平和な雰囲気の光景に、胸を強く打たれまし
た。まるでドラマを見ているようで、今も忘れられません。到着し
た日はそれで終わりました。

　翌日、朝日を見ようと早起きをしましたが、またもや曇り空。
東を目指して海辺に行きました。漁をする船が出ていて、私た
ちは浜辺に座ったのですが、結局朝日が海から出てくるところを
見ることは出来ず、あんなに期待していた気持ちがしぼんでい
くのでした。日中、目的もなくまた村を歩いて廻りました。南イン
ドはキリスト教信者も多いとのことで、立派なキリスト教会がありま
した。その前で記念写真を撮ったのが、今も大切に取ってありま
す。

それからまた歩いているうちに、フェリーの乗り場に行き当た
ったのです。もう見て歩くところもなくなって退屈していたので、
すぐ乗ってみることにしたのです。どこに行くのかも分かりません
でした。カーニャ・クマリはタミル語です。もし行き先が英語で書
いてあっても、行き先が何を意味するのか、その頃のわたしには
知識がなかったから、分からなかったのです。フェリーの中で、
インド人のおじさんに「ネパール人か？」と質問されました。イン
ドに来て１ヶ月近くになろうとするわたしたちは（海水浴もしまし
たし）、色が真っ黒で、とても日本人に見えなくなっていました。

さて、フェリーは何分かで、小さな島に到着しました。そこに
は、誰かの記念館らしき建物が建っていました。こんな最南端の
地の小さな島（岩という認識が、当時はありませんでした）に記
念の建物が建つなんて、余程偉大な人に違いない、と驚きまし
た。もう記憶が曖昧ですが、建物を見て廻り、フェリーの出発時
間が来たので乗船し、村に帰りました。スワミ・ジの銅像があるの
を、後年パンフレットを見て知りましたが、それは全く記憶にあり
ません。その建物を離れる時に見た、一枚の写真・・・一つの部
屋の上の方に掲げられた小さな一枚の写真は、今もわたしの記

憶の中では光り輝いています。その写真の人は、スワミ・ヴィヴェ
ーカーナンダ・ジ。その人が誰か、その偉業も全く知らなかった
その時でさえ、その写真は光を放射して見えたのです。そのこと
が、今も不思議でなりません。また、今もその時の光景だけが思
い出せるのです。

　スワミ・ジのお名前や、どんな偉業を成し遂げた方かを知っ
たのは、それから１０年以上経って、ヨーガの勉強のために読ん
だ本で、です。ヨーガの歴史や有名な聖者について簡単にわ
かり易く書いた本で、そこにはラーマクリシュナと、スワミ・ヴィヴ
ェーカーナンダのことも簡単にまとめられていたのです。わたし
が島だと思っていた場所は岩で、「ヴィヴェーカーナンダ・ロック
メモリアル」と言う名であることやその由来が書かれ、岩の写真も
掲載されていました。とても驚いたことは言うまでもありません。
十数年前に行った時に貰った入場パンフレットを探し出して見
て、あらためて感動しました。そのことを知った後に、書店でスワ
ミ・ジの「カルマ・ヨーガ」や「バクティ・ヨーガ」を買い求め読みま
した。それらの本から、当時両親の介護をしていたわたしは、人
生は単なる観念や現象界の物体を追い求めて生きるものでは
なく、もっと大きな力が働いているものであるということを学びま
した。簡単に言うと、「神」の力というものがあって、人間は自分
の思い通りに生きられると思って様々な努力をしているけれど、
そうではないのだということを理解したのです。面白いことにその
すぐ後、ヨーガ教室の友人が、当時絶版になっていたラーマクリ
シュナの生涯を書いた「インドの光」を古本屋で見つけてきて、
わたしに貸してくれたのです。ラーマクリシュナの生涯は、サマ
ーディという知識が全くなかったわたしにとってとても衝撃的で、
頭が変になりそうでした。でも、その途中からナレーンとしてスワ
ミ・ヴィヴェーカーナンダ・ジが登場すると、急に話しがリアルに
感じられ、最後まで一気に読み進むことが出来ました。

　それから、数年後、両親が亡くなり、自由に外出できるように
なって、ヨーガ教室の掲示板に貼られた「スワミ・ヴィヴェーカー
ナンダ生誕祝賀会」のチラシを見て、初めて日本ヴェーダーン
タ協会の催しに出掛けたのです。それから間もなく、ヨーガ教室
を変えたのですが、そこの先生が偶然ラーマクリシュナの信奉
者であり、協会の信者であることから、逗子の協会や「バガヴァッ
ド・ギーター」の勉強会に通うようになりました。　三十年も前のス
ワミ・ジとの無意識の出逢いが、こうして今に至る一本の糸のよう
につながっているのが、なんとも不思議でなりません。　

　

( ヨーガ講師、アートセラピスト.  ハタヨーガを学び始め、様々なインドの聖者の思想と出会う。

　４年程前から日本ヴェーダーンタ協会で『バガヴァド・ギーター』を学び始め、現在は協会のボランティアにも参加している。)


