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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , নেরnd, কমর্েযাগ o sেদশিহৈতষণা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  সবর্দা বিলেতন, “আিম o আমার” eiিট ajান, “তুিম o েতামার” eiিট jান। 
eকিদন ীসুেরশ িমেtর বাগােন মেহাৎসব হiেতিছল, রিববার, 15i জুন 1884 ী াb। ঠাকুর ীরামকৃ  o 
ভেkরা aেনেক uপিsত িছেলন। bাhসমােজর কেয়কজন ভko আিসয়ািছেলন। ঠাকুর pতাপচnd মজুমদার o 
aনয্ানয্ ভkেদর বিলেলন, “েদখ, ‘আিম o আমার’ eiিটর নাম ajান। কালীবািড় রাসমনী কেরেছন, ei কথাi 
েলােক বেল। েকu বেল না েয ঈ র কেরেছন। bাhসমাজ aমুক কের েগেছন, ei কথাi েলােক বেল। e-কথা 
আর েকu বেল না, ঈ র icায় eিট হেয়েছ। ‘আিম কেরিছ’ eিটর নাম ajান। েহ ঈ র আমার িকছুi নয়, e 
মিnর আমার নয়, e কালীবািড় আমার নয়, e সমাজ আমার নয়, e-সব েতামার িজিনস, e stী-পুt-পিরবার e-
সব িকছুi আমার নয়, সব েতামারi িজিনস, jানীর eসব কথা। 
 
        “আমার িজিনস, আমার িজিনস বেল েসi সকল িজিনসেক ভালবাসার নাম মায়া। সবাiেক ভালবাসার নাম 
দয়া। ধু bাhসমােজর েলাকgিলেক ভালবািস, eর নাম মায়া। ধু েদেশর েলাকgিলেক ভালবািস, eর নাম 
মায়া। সব েদেশর েলাকেক ভালবাসা, সব ধেমর্র েলাকেক ভালবাসা eট দয়া েথেক হয়, ভিk েথেক হয়। মায়ােত 
মানুষ বd হেয় যায়, ভগবান েথেক িবমুখ হয়। দয়া েথেক ঈ রলাভ হয়। কেদব, নারদ eঁরা দয়া েরেখিছেলন।” 
 
        ঠাকুেরর কথা -- ধু েদেশর েলাকgিলেক ভালবাসা, eর নাম মায়া। সব েদেশর েলাকেক ভালবাসা, সব 
ধেমর্র েলাকেদর ভালবাসা, eট দয়া েথেক হয় -- ভিk েথেক হয়। তেব sামী িবেবকানn aত sেদেশর জনয্ 
বয্s হেয়িছেলন েকন? 
 
        sামী িচকােগা ধমর্মহাসভায় eকিদন বিলয়ািছেলন, আমার গিরব sেদশবাসীেদর জনয্ eখােন aথর্ িভkা 
কিরেত আিসয়ািছলাম, িকnt েদিখলাম ভারী কিঠন, -- ী টধমর্াবলmীেদর িনকট যাহারা ী ান নয় তাহােদর জনয্ 
টাকা েযাগাড় করা কিঠন। 
 
        "The crying evil in the East is not religion -- they have religion enough, but it 
is the bread that the suffering millions of burning India cry out for with parched 
throats;" ... 
 
        "I came here to ask aid for my impoverished people and fully realised how 
difficult it was to get help for heathens from Christians in a Christian land." 

 -- Speech before the Parliament of Religions. (Chicago Tribune) 
 
        sামীর eকজন pধান িশষয্া িস ার িনেবিদতা (Miss Margaret Noble) বেলন েয, sামী যখন 
িচকােগা নগের বাস কেরন, তখন ভারতবাসীেদর কাহারo সিহত েদখা হiেল িতিন aিতশয় যt কিরেতন, তা 
িতিন েয জািতi হuন -- িহn ু হuন বা মুসলমান বা পাশর্ী বা যাহাi হuন। িতিন িনেজ েকান ভাগয্বােনর বাটীেত 
aিতিথrেপ থািকেতন। েসiখােনi িনেজর েদেশর েলাকেক লiয়া যাiেতন। গৃহsামীরাo তাঁহােদর খুব যt 
কিরেতন, আর তাঁহারা েবশ জািনেতন েয, তাঁহােদর যt যিদ না কেরন, তাহা হiেল sামীজী িন য়i তাঁহােদর 
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গৃহতয্াগ কিরয়া sানাnের যাiেবন; -- 
 
        "At Chicago any Indian man attending the great world Bazar, rich or poor, 
high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not, might at any moment be brought 
by him to his hosts for hospitality and entertainment and they well knew that any 
failure of kindness on their part to the least of these would immediately have lost 
them his presence."  
 
        েদেশর েলােকর িকrেপ দািরd-dঃখ িবেমাচন হয়, তাহােদর িকেস সৎিশkা হয়, িকেস তাহােদর ধমর্স য় 
হয়, ei জনয্ sামী সবর্দা ভািবেতন। িকnt িতিন েদেশর েলােকর জনয্ েযrপ dঃিখত িছেলন, আি কাবাসী 
িনেgার জনয্o েসirপ দঃিখত থািকেতন। ীমতী িনেবিদতা বেলন, sামী যখন দিkণ United States মেধয্ 

মণ কিরেতিছেলন, েকহ েকহ তাঁহােক আি কাবাসী (coloured man) মেন কিরয়া গৃহ হiেত pতয্াখয্ান 
কিরয়ািছেলন। িকnt যখন তাঁহারা িনেলন, iিন তাহা নেহন, iিন িহn ু সnয্াসী o িবখয্াত sামী িবেবকানn তখন 
তাঁহারাi aিত সমাদের তাঁহােক লiয়া িগয়া েসবা কিরয়ািছেলন। তাঁহারা বিলেলন, “sামী, যখন আমরা েতামােক 
বিললাম, ‘তুিম িক আি কাবাসী?’ তখন তুিম িকছু না বিলয়া চিলয়া িগয়ািছেল েকন?” 
 
        sামী বিলেলন, “েকন, আি কাবাসী িনেgা িক আমার ভাi নয়?” aথর্াৎ sেদশবাসী িক জগৎছাড়া? 
িনেgােকo েযমন ভালবাসা, sেদশবাসীেকo েসirপ ভালবাসা, তেব তাহােদর সে  সবর্দাi থাকা, তাi তাহােদর 
েসবা আেগ। iহারi নাম aনাসk হiয়া েসবা। iহারi নাম কমর্েযাগ। সকেলi কমর্ কের, িকnt কমর্েযাগ বড় 
কিঠন। সব তয্াগ কের aেনকিদন ধিরয়া িনজর্েন ভগবােনর ধয্ান-িচnা না কিরেল erপ sেদেশর uপকার করা 
যায় না। ‘আমার েদশ’ বিলয়া নয়, তাহা হiেল েতা মায়া হiল; ‘েতামার (ঈ েরর) eরা’ তাi eেদর েসবা কিরব। 
েতামার আেদশ, তাi েদেশর েসবা কিরব; ‘েতামারi e কাজ’ আিম েতামার দাস, তাi ei bত পালন কিরেতিছ, 
িসিd হuক, aিসিd হuক; েস তুিম জান, আমার নােমর জনয্ নয়, eেত েতামার মিহমা pকাশ হiেব। 
 
        যথাথর্ sেদশিহৈতিষতা (Ideal Patriotism) কাহােক বেল, েলাকিশkার জনয্ sামী তাi ei drহ bত 
aবলmন কিরয়ািছেলন। যাহােদর গৃহপিরজন আেছ, কখনo ভগবােনর জনয্ যাহারা বয্াকুল হয় নাi, যাহারা 
‘তয্াগ’ ei কথা িনয়া ঈষৎ হাসয্ কের, যাহােদর মন সবর্দা কািমনী-কা ন o ei পৃিথবীর মানসmেমর িদেক, 
যাহারা ঈ রদশর্ন জীবেনর uেdশয্ িনয়া aবাk  হয়, তাহারা sেদশিহৈতিষতার ei মহান uc আদশর্ িকrেপ 
gহণ কিরেব? sামী sেদেশর জনয্ কাঁিদেতন বেট, িকnt সে  সে  সবর্দা eিটo মেন রািখেতন েয, ei aিনতয্ 
সংসাের ঈ রi বst আর সব aবst। sামী িবলাত হiেত িফিরবার পর িহমাচল দশর্ন কিরেত আলেমাড়ায় 
িগয়ািছেলন। আলেমাড়াবাসীরা তাঁহােক সাkাৎ নারায়ণেবােধ পূজা কিরেত লািগেলন। sামী নগািধরাজ েদবতাtা 
িহমিগিরর aতুয্c শৃ াবলী সnশর্ন কিরয়া ভােব িবেভার হiয়া রিহেলন। বিলেলন, আজ ei পিবt utরাখে  
েসi পিবt তেপাভূিম েদিখেতিছ, েযখােন ঋিষগণ সবর্তয্াগ কিরয়া ei সংসােরর েকালাহল হiেত psান কিরয়া 
িনিশিদন ঈ রিচnা কিরেতন। তাহােদরi ীমুখ হiেত েবদমnt িবিনগর্ত হiয়ািচল। হায়! কেব আমার েস িদন 
হiেব? আমার কতকgিল কাজ কিরবার icা আেছ বেট, িকnt ei পিবt ভূিমেত aেনকিদন পের আবার আিসবার 
পর সকল বাসনা eককােল anিহর্ত হiেতেছ। icা হয়, িবরেল বিসয়া েশষ কয়িদন হিরপাদপd িচnায় গভীর 
সমািধমেধয্ িনমg হiয়া কাটাiয়া যাi।  
 
        "It is the hope of my life to end my days somewhere within this Father of 
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Mountains, where Rishis lived -- where Philosophy was born. 
 -- Speech at Almora. 

 
        িহমালয় েদিখেল আর কমর্ কিরেত icা হয় না -- মেন eকিচnায় uদয় হয় -- কমর্সnয্াস। 
 
        "As peak after peak of this Father of Mountains began to appear before my 
sight, all those propensities to work, that ferment that had been going on in my 
brain for years seemed to quiet down and mind reverted to that one eternal theme 
which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the 
very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of 
its rivers -- Renunciation." 
 
        ei কমর্সnয্াস, ei তয্াগ, কিরেত পািরেল মানুষ aভয় হয় -- আর সকল বsti ভয়াবহ। 
 
 ‘সবর্ং বst ভয়ািnতং ভুিব নৃণাং ৈবরাগয্েমবাভয়m ।’ 
 
 "Everything in this life is fraught with fear. 
 It is renunciation that makes one fearless."  
 
        “eখােন আিসেল আর সাmpদািয়ক ভাব থােক না, ধমর্ লiয়া ঝগড়ািববাদ েকাথায় পলাiয়া যায়। েকবল 
eকিট মহান সেতয্র ধারণা হয় -- ঈ রদশর্নi সতয্, আর যাহা িকছু জেলর েফনার নয্ায় -- ভগবােনর পূজাi 
eকমাt জীবেন pেয়াজন, আর সকলi িমথয্া। 
 
        “ঈ রi বst, আর সব aবst। aথবা মধুকর পেdর uপর বিসেত পাiেল আর ভনভন কের না!” 
 
        "Strong souls will be attracted to this Father of Mountains in time to come, 
when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be 
remembered any more, and quarrel between your religion and my religion will 
have vanished altogether, when mankind will understand that there is but one 
Eternal Religion and that is the perception of the Divine within an the rest is mere 
forth. Such ardent souls will come here, knowing that the world is but Vanity, 
knowing that everything is useless except the worship of the Lord and the Lord 
alone." --  

-- Speech at Almora. 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেতন, “aৈdতjান আঁচেল বাঁিধয়া েযখােন icা যাo”, sামী িবেবকানn aৈdতjান 
আঁচেল বাঁিধয়া কমর্েkেt aবতরণ কিরয়ািছেলন। সnয্াসীর গৃহ, ধন, পিরজন, আtীয়, কুটুm, sেদশ, িবেদশ 
আবার িক? যাjবlয্ ৈমেtয়ীেক বিলেলন, ঈ রেক না জানেল e-সব ধন, িবদয্া িক হেব? েহ ৈমেtয়ী, আেগ 
তাঁেক জান, তারপর aনয্ কথা। sামী eiিট জগৎেক েদখাiেলন। িতিন েযন বিলেলন, েহ জগd বািসগণ, আেগ 
িবষয়তয্াগ কিরয়া িনজর্েন ভগবােনর আরাধনা কর, তাহার পর যাহা icা কর, িকছুেতi েদাষ নাi; sেদেশর েসবা 



 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

কর; icা হয় কুটুm পালন কর, িকছুেতi েদাষ নাi; েকননা, তুিম eখন বুিঝেতছ েয সবর্ভূেত িতিন আেছন -- 
িতিন ছাড়া িকছুi নাi -- সংসার, sেদশ িতিন ছাড়া নেহ। ভগবােনর সাkাৎকােরর পর েদিখেব িতিনi পিরপূণর্ 
হiয়া রিহয়ােছন। বিশ েদব রামচndেক বিলয়ােছন, রাম, তুিম েয সংসারতয্াগ কিরেব বিলেতছ, আমার সে  
িবচার কর; যিদ ঈ র e-সংসার ছাড়া হন তেব তয্াগ কিরo।1 রামচনd আtার সাkাৎকার কিরয়ািছেলন তাi চুপ 
কিরয়া রিহেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেতন, “ছুিরর বয্বহার জািনয়া ছুির হােত কর!” sামী িবেবকানn যথাথর্ 
কমর্েযাগী কাহােক বেল, েদখাiেলন। েদেশর িক uপকার কিরেব? sামী জািনেতন েয, েদেশর দিরেdর ধন িদয়া 
সাহাযয্ করা aেপkা aেনক মহৎ কাযর্ আেছ। ঈ রেক জানাiয়া েদoয়া pধান কাযর্। তৎপের িবদয্াদান; তাহার 
পর জীবনদান; তাহারপের anবstদান। সংসার dঃখময়। ei dঃখ তিম কয়িদেনর ঘুচাiেব? ঠাকুর ীরামকৃ  
কৃ দাস পালেক2 িজjাসা কিরেলন, “আcা, জীবেনর uেdশয্ িক?” কৃ দাস বিলেলন, “আমার মেত জগেতর 
uপকার করা, জগেতর dঃখ দূর করা।” ঠাকুর িবরk হiয়া বিলেলন, “েতামার orপ রাঁড়ীপুতী বুিd3 েকন? 
জগেতর dঃখনাশ তুিম করেব? জগৎ িক eতটুকু? বষর্াকােল গ ায় কাঁকড়া হয় জান? eirপ aসংখয্ জগৎ আেছ। 
ei জগেতর পিত িযিন িতিন সকেলর খবর িনেcন। তাঁেক আেগ জানা -- ei জীবেনর uেdশয্। তারপর যা “হয় 
কেরা।” sামীo eকsােন বিলয়া িগয়ােছন -- 
 
        "Spiritual knowledge is the only thing that can remove our miseries for ever, 
any other knowledge satisfies wants only for a time * * * He who gives spiritual 
knowledge is the greatest benefactor of mankind, * * * Next to spiritual help 
(bhjান) comes intellectual help (িবদয্াদান) -- the gift of secular knowledge. This is 
far higher than the giving of food and clothes; the next gift is the gift of life and the 
fourth, the gift of food."  

-- Karmayoga (New York); My plan of Campaign (Madras) 
 
        ঈ রদশর্নi জীবেনর uেdশয্। আর e েদেশর oi eককথা। আেগ oi কথা তাহার পর aনয্ কথা। 
‘রাজনীিত’ (Politics) pথম হiেত বিলেল চিলেব না। আেগ aননয্মন হiয়া ভগবােনর ধয্ানিচnা কর, 
hদয়মেধয্ তাঁহার aপrপ rপ দশর্ন কর। তাঁহােক লাভ কিরয়া তখন ‘sেদেশ’র ম লসাধন কিরেত পািরেব; 
েকননা, তখন মন aনাসk; ‘আমার েদশ’ বিলয়া েসবা নেহ -- সবর্ভূেত ভগবান আেছন বিলয়া তাঁহার েসবা। 
তখন sেদশ-িবেদশ েভদবুিd থািকেব না। তখন িকেস জীেবর ম লসাধন হয়, িঠক বুিঝেত পারা যাiেব। ঠাকুর 

ীরামকৃ  বিলেতন, “দাবােবােড় যারা েখেল, তারা িঠক চাল বুঝেত তত পাের না; যারা uদাসীন, েকবল বেস 
েখলা েদেখ, তারা uপর চাল েবশ বেল িদেত পাের।” েকননা, uদাসীেনর িনেজর েকান দরকার নাi, 
রাগেdষিবমুk uদাসীন aনাসk জীবnুk মহাপুrষ িনজর্েন aেনকিদন সাধন কিরয়া যাহা লাভ কিরয়া বিসয়া 
আেছন, তাহার কােছ আর িকছুi ভাল লােগ না:- 
 
 যং লb া চাপরং লাভং মনয্েত নািধকং ততঃ। 
 যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত।। 
 

                                                 
1 েযাগবািশ । 
2 ীকৃ দাস পাল দিkেণ র কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
3 রাঁড়ীপুতী বুিd -- িবধবার েছেলর বুিd; হীন বুিd; েকননা, েস েছেল aেনক নীচ uপােয় মানুষ হয়; পেরর  েতাষােমাদ কিরয়া, 
iতয্ািদ। 
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        িহnরু রাজনীিত, সমাজনীিত, তাi সমsi ধমর্শাst। মনু, যাjবlয্, পরাশর iতয্ািদ মহাপুrষ ei সকল 
ধমর্শােstর pেণতা। তাঁহােদর িকছুরi pেয়াজন নাi। তথািপ ভগবান কতৃর্ক pতয্ািদ  হiয়া গৃহেsর জনয্ তাঁহারা 
শাst pণয়ন কিরয়ােছন। তাঁহারা uদাসীন হiয়া দাবােবােড়র চাল বিলয়া িদেতেছন, তাi েদশকালপাtিবেশেষ 
তাঁহােদর কথায় eকিট ভুল হবার সmাবনা নাi। 
 
        sামী িবেবকানno কমর্েযাগী। aনাসk হiয়া পেরাপকার-bতrপ, জীবেসবাrপ কমর্ কিরয়ােছন। তাi 
কমর্ীেদর সmেn তাঁহার eত মূলয্। িতিন aনাসk হiয়া ei েদেশর ম লসাধন কিরয়ােছন, েযমন পূবর্তন 
মহাপুrষগণ জীেবর ম লােথর্ বরাবর কিরয়া িগয়ােছন। ei িন াম ধমর্ পালনাথর্ েযন আমরাo তাঁহার পদানুসরণ 
কিরেত পাির। িকnt eিট িক কিঠন বয্াপার! pথেম হিরপাদপdলাভ কিরেত হiেব। তjনয্ িবেবকানেnর নয্ায় 
তয্াগ o তপসয্া কিরেত হiেব। তেব ei aিধকার হiেত পাের। 
 
        ধনয্ তয্াগী মহাপুrষ! তুিম যথাথর্i grেদেবর পদানুসরণ কিরয়াছ। grেদেবর মহামnt -- আেগ 
ঈ রলাভ, তাহার পর aনয্ কথা, তুিমi সাধন কিরয়াছ! তুিমi বুিঝয়ািছেল, ভগবানেক ছািড়য়া িদেল ‘aিতবাদী’ 
হiেল, e-সংসার যথাথর্i spবৎ, েভলিকবািজ; তাi সবর্তয্াগ কিরয়া তাঁহার সাধন আেগ কিরয়ািছেল। যখন 
েদিখেল সবর্বstর pাণ িতিন, যখন েদিখেল, িতিন ছাড়া িকছুi নাi, তখন আবার ei সংসাের মেনািনেবশ কিরেল, 
তখন েহ মহােযািগন! সবর্ভূতs েসi হিরর েসবার জনয্ আবার কমর্েkেt aবতরণ কিরেল; তখন েতামার গভীর 
aপার েpেমর aিধকারী সকেলi হiল -- িহn ু, মুসলমান, ী ান, িবেদশী, sেদশবাসী, ধনী, দিরd, নর-নারী 
সকলেকi তুিম েpমািল ন দান কিরয়াছ! তখন তীb ৈবরাগয্বশতঃ েয গভর্ধািরণী মাতৃেদবীেকo তয্াগ কিরয়া, 
চkুর জেল ভাসাiয়া, ৈগিরকবst ধারণ কিরয়া চিলয়া িগয়ািছেল, তখন েসi মােক আবার দশর্ন িদেল o বাৎসলয্ 
sীকার কিরয়া তাঁহার মেনাবা া পূণর্ কিরেল! তুিম নারদািদ জনকািদর নয্ায় েলাকিশkার জনয্ কমর্ কিরয়ািছেল! 


