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েবদাে� আেছ ‘জীবঃ �ৈ�ব ন ূরঃ’–জীবই ��৷ জীব এবং ��–দুই–ই এক৷ অথরাা মানুেষর মেধযই �� 
িবরাজ করেছন৷ েবদাে�র এই বাণী আমরা আবার �রামকৃে�র কে� নতুনভােব শনলাম৷ একিদন দিকেণেের 
ৈব�েবর অনযতম কতরবয–‘জীেব দিা’ �সে� �রামকৃ� িবরি�র সে� বলেলন : �ে�র ূােশ মানুষ কীটানুকীট৷ 
মানুষ জীেব দিা করেব–এ িক কের বি? জীেবর মেধয েয �� রেিেছন, তাঁেক দিা করেব েক? তা বেত ূাের 
না–জীেব দিা নি, জীবেসবা–িশবজােন জীবেসবা৷ �রামকৃ� েবাঝােলন, �িং ঈেেরর েসবা করিছ, এই েবাধ 
িনেি, ��ার সােথ, িবনেির সােথ, �ীিতর সােথ মানুেষর েসবা করেত বেব–দিা নি৷ ‘দিা’র মেধয একটা েছাট–
বড় ভাব থােক, বড় েছাটেক অনুক�া করেছ, এর মেধয একটা তাি�েলযর ভাব, একটা উেূকার ভাব, একটা 
আা�িরতার ভাবও েথেক যাি৷ তাই �রামকৃ� বলেলন : জীেব দিা নি, েসবা৷ শধু েসবা নি, িশবজােন েসবা৷ 
এই আেলাচনার সমি �ামী িবেবকান�–তখন িতিন অবশয নের�নাথ দ�–উূি�ত িছেলন৷ িতিন মেন মেন 
েসিদন একিট স�� িনেলন : আজেক একটা অিভনব কথা শনলাম৷ যিদ ভিবষযেত সুেযাগ ূাই, তাবেল আিম এই 
মবান সতযিটেক সবর্  �চার করব৷ বেনর েবদা�েক ঘের ঘের েূৗেছ েদব৷  েকান মবান সতয? েবদাে�র েকান 
ত�? তা বল–�রামকৃ� যার কথা বলেলন–‘‘জীেব দিা নি–িশবজােন জীবেসবা৷’’ 

েবদাে� আমরা িনিবরক� সমািধর কথা ূাই, েয অব�াি মানুেষর উূলি� বি ‘‘অবং ��াি�’’–আিম ��৷ 
অেনযর স�েকর উূলি� বি–‘‘ত�মিস’’–তুিম ��৷ এই অব�া�াি�েক আমােদর �িত বলেছন–মানবজীবেনর 
চরম সাথরকতা যা মানুষেক েদি ূরম ূুরষাথর বা মুি�৷ এই অব�াি েয আনে�র আ�াদ মানুষ ূাি তা ভাষাি 
অবণরনীি৷ জগেতর সব আন� েসই আনে�র কােছ তু�৷ গীতাি �কৃ� েস–স�েকর বেলেছন : ‘‘যং ল�ৱা চাূরং 
লাভং মনযেত নািধকং ততঃ৷’’ (৬৷২২)–যা লাভ করেল তার েচেি অিধক িকছু ূাওিার আেছ বেল মেন বি না৷ 
�কৃ� �িং তা লাভ কেরিছেলন৷ বু�েদবও তা লাভ কেরিছেলন৷ িক� ঐ আন�েক অেনযর �িত ভালবাসাি ভাগ 
কের িনেিিছেলন৷ জগাকলযােণর জনয �িতিট িনঃোস িনেিিছেলন৷ এিটই েবদাে�র মমরবাণী৷ িক� আমরা তােক 
�ে�র মেধয, আামগণ সাধেকর কুিঠিার মেধয আব� থাকেত েদেখিছ৷ জীবেনর সে� তার েযাগ বিিন৷ �ামী 
িবেবকান�–তখন িতিন যুবক নের�নাথ–�রামকৃে�র কােছ ভারেতর িচরাচিরত সাধককুেলর মেতা েসই িনিবরক� 
সমািধেত যােত িতিন সবরকণ ম� বেি থাকেত ূােরন তার জেনয �াথরনা কেরিছেলন৷ �রামকৃ� েসকথা শেন 
অতয� িবর� বেিিছেলন৷ কেঠারভােব িতর�ার কের িতিন িশষযেক বেলিছেলন : ‘‘িছ িছ, তুই এত বড় আধার, 
েতার মুেখ এই কথা আিম েভেবিছলাম, েকাথাি তুই একটা িবশাল বটগােছর মেতা বিব, েতার ছািাি বাজার 
বাজার েলাক আ�ি ূােব, তা না বেি তুই িকনা শধু িনেজর মুি� চাস এ েতা অিত তু�, বীন কথা৷ নাের, এত 
েছাট নজর কিরস না৷’’ বেলিছেলন : ‘‘ও অব�ার (িনিবরক� সমািধর) উচুঁ অব�া আেছ৷ তুই েতা গান গাস–‘েযা 
কুছ বযাি েসা তুিঁব বযাি’৷’’ এই অব�ােক �রামকৃ� বেলেছন : ‘‘জােনর ূর িবজান৷’’ নের�নাথ েয িনিবরক� 
সমািধেত ডুেব থাকার তথা আামুি�র জনয বযাকুল বেিিছেলন, েসই বযাকুলতা ভারতবেষরর �াচীন আধযািাক 
ঐিতেবয অতয� বাি�ত ব�৷ সমাজ–সংসার েথেক িবি�� বেি ূাবােড়র গবাি অথবা অরেণযর িনভৃেত িনেজর 
মুি�র জনয �� বা ঈেেরর ধযােন ম� বওিা ও তাঁর উূলি� ভারেতর সাধককুেলর অধযাাজীবেনর িচর�ন 
অভী�া৷ কৃ� ও বু� তা েথেক িনেজেদর েবর কের জগাকলযােণ িনেজেদর জীবনেক উাসগর কেরিছেলন৷ 
�রামকৃ� তা–ই বলেলন : ‘‘েচাখ বুজেল ঈের আেছন, আর েচাখ খুলেল িক ঈের নাই? েচাখ খুেলও েদখিছ 
ঈের সবরভূ েত রেিেছন৷’’ যুগাবতােরর মুেখ নের�নাথ েসই ূুরাতন বাণী নতুনভােব শনেলন৷ ��ভােব জানেলন 
: শধু িনজমুি�র জনয লালািিত বওিা চূড়া� �াথরূরতা৷ জীবেনর সাথরকতা জগাকলযােণ িনেজেক িনঃ�াথরভােব 
িনঃেশেষ িনেবদেন৷ েসই েশানার, েসই জানার ফল�িত ‘রামকৃ� স�’–‘রামকৃ� মঠ ও রামকৃ� িমশন’৷ 
িব�ুধেমরর ইিতবােস অিভনব এক ধমরস�৷ েবৗ�ধমরসে�র সে� তার ূাথরকয ‘‘িশবজােন’’–র অি�ে�র জনয৷ 

�ামীজী েয নতুন রামকৃ� স� গড়েলন তােত বলেলন েয এই সে�র স�যাসীেদর উে�শয বেব–‘আােনা 
েমাকাথরং জগি�তাি চ৷’ এই সে�র স�যাসীরা িনেজেদর মুি�র জেনয েযমন েচ�া করেবন েতমনই জগেতর 
কলযােণর জেনযও েচ�া করেবন৷ িক� িক ভাব িনেি জগেতর কলযােণর েচ�া করেবন? ঐ �রামকৃ� কিথত 
‘‘িশবজােন জীবেসবা’’র ভাব িনেি৷ �ামী িবেবকান� বলেতন–‘‘অচল িব�ব আর সচল িব�ব৷’’ আমরা মি�ের 



যাই, তীথর�ােন যাই৷ েসখােন েয িব�ব আেছন তাঁর ূুেজা কির৷ �ামী িবেবকান� তাঁেক বলেতন, অচল িব�ব৷ 
অচল অথরাা েয িব�েবর ূূজা করিছ েসই িব�ব বিেতা কােঠর ৈতির, মািটর ৈতির, ূাথেরর ৈতির, না বি ধাতুর 
ৈতির৷ তাঁর েসবা করিছ, ূূজা করিছ, িক� িতিন েয আমার েসবা িনে�ন, ূুেজা িনে�ন, িতিন েয আমার েসবাি 
তৃ� বে�ন–আিম তার েকান �কাশ েদখেত ূাি� না তাঁর মুেখর মেধয৷ িক� ভ� তা েদখেত চাি৷ অবশয যথাথর 
েয ভ� েস েদেখ বা েদখেত ূাি৷ িক� েসটা আলাদা কথা৷ সাধারেণর কােছ েস �কাশ �� নি৷ তাই �ামীজী 
বলেলন : ‘‘তার েচেি আমােদর সামেন েয অসংখয মানুষরূী সচল িব�ব রেিেছন–এেসা আমরা তাঁর েসবা কির, 
ূূজা কির৷’’ শধু ‘েসবা’ নি, গরর ভাবেক সুূির�ুট কের �ামীজী বলেলন : ‘‘ূুজা৷’’ �ামীজী বলেলন–এখােন 
নারািণ এেসেছন েতামার সামেন, েতামার কােছ সচল িব�বরেূ৷ তুিম তাঁর েসবা কর, তুিম তাঁর মুেখ �� 
তৃি�র �কাশ েদখেত ূােব৷ িতিন েয খুিশ বেিেছন েতামার েসবাি তা তুিম িনেজর েচােখ েদখেত ূােব৷ এই 
সচল িব�ব িবিভ� রেূ েতামার সামেন রেিেছ৷ বিেতা মূখররেূ, দু�রেূ, আতররেূ, দির�রেূ, বুভুকুরেূ, 
ূাূীরেূ৷ তােদর সকলেকই নারািণজােন ��ার সে�, �ীিতর সে� েসবা কর৷ কের ধনয বও৷ িতিন বেলেছন : 
‘‘বহরেূ স�ুেখ েতামার ছািড় েকাথা খঁুিজছ ঈের? / জীেব ে�ম কের েযই জন েসই জন েসিবেছ ঈের৷’’ 

একটা অসাধারণ দৃি�ভি� িদেি েগেলন �ামীজী৷ িতিন বেলেছন : এটাই ‘�াকিটকযাল েবদা�’, বা�েব 
রূািিত েবদা�৷ েবদা� শধু একটা আদশর নি, ত� নি, তােক বা�েব রূািিত করেত বেব এবং বা�েব যিদ 
রূ িদেত বি তেব তা এইভােব রূ িদেত বেব৷ মানুেষর সে� মানুেষর বযববার বেব এই দৃি�ভি�র িভি�েত৷ 
অথরাা ঈেরবুি�েত৷ �েতযক মানুেষর মেধয ভগবান আেছন, েসই ভগবােনর সে� আিম িমশিছ, বযববার করিছ, 
কথা বলিছ–তা �রণ েরেখ আমরা েযন চিল৷ অেনেকর ধারণা েয, রামকৃ� িমশন সমাজেসবা কের৷ িক� এটা 
ভুল ধারণা৷ সমাজেসবা বলেত যা েবাঝাি, রামকৃ� িমশন েসই অেথর সমাজেসবা কের না৷ এই েসবাকাজ–যা 
এযুেগ রামকৃ� িমশেনর সাধু–স�যাসীরা করেছন–�ুল–কেলজ চালাে�ন, বাসূাতাল চালাে�ন, লাইে�ির 
চালাে�ন, অনাথ আ�ম চালাে�ন, খরা–দুিভরক–বনযাি ্াণকাযর ূিরচালনা ইতযািদ যা িকছু জনকলযাণমূলক কাজ 
করেছন, তা তােঁদর েয আধযািাক জীবন–তারই অ�৷ এ েসবা েসবা নি, েসবাযজ–ূূজা, উূাসনা৷ 

সাধারণ দৃি�েত এসব ‘কমর’, িক� ‘বযববািরক েবদা�’–এর মেত এসব কমর নি–কমরেযাগ৷ কমর এখােন ধমর৷ 
সূচনাূেবর এবং তার ূেরও বহকাল সনাতনূ�ী স�যাসী স�দািগিলর কােছ রামকৃ� সে�র স�যাসীরা স�যাসী 
বেলই গণয বেতন না৷ তাঁরা িছেলন অ�ুা অূাংে�ি–‘ভা�ী সাধু’৷ িক� �ামী িবেবকান� তাঁর গরর ে�রণাি ও 
তাঁর আষরদৃি�েত েদেখিছেলন ভারতবেষরর স�যাস–আদেশরর ভাবী রূ ও গিতেক–যা বেব যুেগাূেযাগী, যা বেব 
ভারতবেষরর অধযাােকে্ এক নতুন আেলাক��৷ ভারেতর সনাতন ধমর ও সং�ৃিতর �াি সােড় িতন বাজার 
বছেরর েয ইিতবােসর সে� আমরা ূিরিচত তােত রামকৃ� স� ছাড়া আর েকান ধমরসে�র নাম আমরা জািন না 
েযখােন কমর ও উূাসনা, জীবেসবা ও ঈেরূূজার মেধয অিভ�তার আদশর কেমর ূিরণত রূ েূেিেছ৷ আামুি� 
এবং জগাকলযাণ উভি আদশরেক সমি�ত কের �ামী িবেবকানে�র এই স��িত�া ূৃিথবীেত এক অিভনব 
কীিতর৷ অবশয এই সে�র আনু�ািনক �িত�া �ামী িবেবকান� করেলও এর ভাব��া �রামকৃ� �িং৷ 

েবদাে�র বযববািরক রূ 
আমরা এতকণ েয–আেলাচনা কের এলাম তা বল রামকৃ�–িবেবকান� নতুন ধমরাদেশরর মূলত� যা �ামীজী–

�িতি�ত রামকৃ� সে�র িভি�–দশরন িবসােব গৃবীত৷ �স�ত, একিট কথা বলা �েিাজন েয, ‘�ামীজী–�িতি�ত’ 
বলেত আমরা রামকৃ� সে�র ‘আনু�ািনক’ �িত�ার কথাই েবাঝােত েচেিিছ ভাবগত অেথর এবং অধযাাে�রণার 
িদক েথেক রামকৃ� সে�র �িত�াতা েয �রামকৃ� েসকথা আেগই বেলিছ৷ 

আমরা এখন আেলাচনা করেত চাই, �ামীজী �ূলেদেব বতরমান থাকাকালীন তাঁর ভাব ও তে�র কতখািন 
বা�ব রূািণ িতিন েদেখ িগেিিছেলন েসই কািবনীর িকিদংশ৷ েসই কািবনী বল একিদেক ‘‘িশবজােন জীবেসব’’ 
এবং অনযিদেক ‘‘আােনা েমাকাথরং জগি�তাি চ’’–এই দুই আষরবাকযেক হদেির র�েমাকণ কের বা�েব রূদান 
করাটাই বে� �ামীজীর গরভাই ও িশষযগেণর আোাাসেগরর �ল� ইিতবৃ�৷  

১৮৯৭ �ী�াে�র েফ�িািরেত �ামীজী ূা�াতয েথেক কলকাতাি িফের এেলন৷ িবেজিী স�ােনর গেবর সারা 
কলকাতা তখন মােতািারা৷ মাচর মােসর মাঝামািঝ িচিকাসেকর ূরামেশর �াে�যা�ার ও িব�ােমর জনয ভ��া�য 
�ামীজী দািজরিলেে িগেিিছেলন৷ ইিতমেধয �ামীজীর েসবাদেশর অনু�ািণত এবং �রামকৃে�র ‘জীব–িশব’ মে� উ�ু� 
�ামীজীর গরভাই �ামী অখ�ান� মুিশরদাবােদর মহলা অ�েল দুিভরক–ূীিড়ত মানুষেদর েসবাি �াণূাত শর 
কেরেছন ঐ সমি (মাচর–এি�ল, ১৮৯৭)৷ �ামীজী দািজরিলে েথেক িফের গরভােির েসবা�েতর সংবাদ েূেি 
উ�িসত বেি িলখেলন : ‘‘সাবাস বাবাদুর ওিা গরজী কী ফেত কাজ কের যাও, যত টাকা লােগ আিম েদব৷’’ 
তাঁর িনজ� তবিবল েথেক �ামীজী িকছু টাকাসব �ামী সুেরেরান� এবং �ামী িনতযান�েক অখ�ান�জীর 



সাবাযযকারী িবসােব ূাঠােলন৷ সুেরেরান� তখন অবশয স�যাস ূানিন, তখন িতিন ��চারী সুের�৷ রামকৃ� 
সে�র ূক েথেক আনু�ািনকভােব েসই বল েসবাধেমরর সূচনা৷ �ামী অখ�ান� অবশয এর আেগ ১৮৯৪ �ী�াে� 
�ামীজীর ে�রণাি রাজূুতানাি বযি�গত �েচ�াি িকছুিদন উদিূুর ও েখতিড় অ�েল সাধারণ মানুেষর মেধয 
িশকািব�ােরর কােজ আািনেিাগ কেরিছেলন৷ ঐ সমি িশকােগা েথেক (মাচর/এি�ল, ১৮৯৪) �ামীজী উ�ীূনামি 
ভাষাি তাঁেক িলেখিছেলন : ‘‘কাযর কিরেত বইেব৷... েখতিড় শবের গিরব, নীচ জািতেদর ঘের ঘের িগিা ধমর 
উূেদশ কিরেব আর তাবােদর অনযানয িবষি, ভূেগাল ইতযািদ েমৗিখক উূেদশ কিরেব৷... মেধয মেধয অনয অনয 
�ােম যাও, উূেদশ কর, িবদযািশকা দাও৷ কমরই উূাসনা ও জান৷ কমর কর, তেব িচ�শি� বইেব, নতুবা সব 
ভে� িঘ ঢ়ালার নযাি িন�ল বইেব৷... ূেরাূকারােথর ঘাস খাইিা জীবনধারণ করা ভাল৷ েগরিা কাূড় েভােগর 
জনয নেব, মবাকােযরর িনশান–কািমেনাবােকয ‘জগি�তাি’ িদেত বইেব৷ ূেড়ছ ‘মাতৃেদেবা ভব, িূতৃেদেবা ভব’, 
আিম বিল, ‘দির�েদেবা ভাব, মূখরেদেবা ভব’৷ দির�, মূখর, অজানী, কাতর—ইবারাই েতামার েদবতা বউক, ইবােদর 
েসবাই ূরম ধমর জািনেব৷’’ 

যাই েবাক, মুিশরদাবােদর মহলাি রামকৃ� সে�র �থম আনু�ািনক েসবাকাযর শর বল৷ �মীজীর উাসাব ও 
ে�রণাি �ামী অখ�ান� ি�র করেলন : ‘‘ম�ং বা সাধেিিম, শরীরং বা ূাতেিিম৷’’ ‘‘মে�র সাধন িকংবা শরীর 
ূাতন৷’’ �ামীজীর অথরসাবােযয সবকারীেদর িনেি �ণালীব�ভােব অখ�ান�জীর দুিভরক ্াণ শর বল ১৫ েম 
১৮৯৭৷ �ােম �ােম ঘুের দুিভরকি্� মানুষেদর িচি�ত কের (survey) ্াণ–সাবােযযর জনয ‘িটিকট’ িদেি 
আসেতন তাঁরা এবং চাল, ব� ইতযািদ িনেজরা িবতরণ করেতন৷ ইিতমেধয (১লা েম) ‘রামকৃ� িমশন’ �ািূত 
বেিেছ৷ রামকৃ� িমশেনর ‘দুিভরক তবিবল’ও গিঠত বেিেছ৷ �ামী অখ�ানে�র েনতৃে� এই েসবা�েতর মাধযেম 
রামকৃ� সে�র �থম �ণালীব� েসবাকমর েযমন আর� বল েতমিন ভারেতর ধমর–ইিতবােসও সূচনা বল এক 
নতুন যুেগর, এক নতুন ঐিতেবযর৷ উ�িসত �ামীজী গরভাইেক িলখেলন (১৫ জুন ১৮৯৭) : ‘‘েতামার সিবেশষ 
সংবাদ ূাইেতিছ ও উ�েরা�র আনি�ত বইেতিছ৷ ঐরূ কােযরর �ারাই জগা িকিনেত ূারা যাি৷... সাবাস তুিম 
আমার লক লক আিল�ন, আশীবরাদািদ জািনেব৷ কমর, কমর, কমর বাম আউর কুছ েনিব মা�েত েবঁ—কমর, কমর, কমর 
even unto death (আমরণ)৷... কুিধেতর েূেট অ� েূৗছােত যিদ নাম ধাম রসাতেলও যাি, অেবাভাগযম 
অেবাভাগযম...It is the heart, the heart that conquers, not the brain (হদি—শধু হদিই জিী বেি 
থােক–মি�� নি)৷ ূঁুিথ–ূাতড়া, িবেদয–িসেদয, েযাগ–ধযান–জান–ে�ম কােছ সব ধূলসমান–ে�েমই অিণমািদ িসি�, 
ে�েমই ভি�, ে�েমই জান, ে�েমই মুি�৷ এই েতা ূুেজা, নরনারী–শরীরধারী �ভুর ূুেজা, আর যা িকছু ‘েনদং 
যিদদম উূাসেত’৷ এই েতা সেব আর�, এরেূ আমরা ভারতবষর–ূৃিথবী েছেি েফলব না?’’ 

�ামীজীর অি�মি ে�রণাি, �ামী ��ানে�র সি�ি সবেযািগতাি, গরভাইেদর সহদি সবািতাি �ামী 
অখ�ান� নবযুেগর নবযুগধমরেক মবা–উদযেম �চার ও �ােিািগক রূ িদেি চলেলন৷ 

মহলাি দুিভরক–েসবাকাযর ূিরচালনার সমি অনাথ বালক–বািলকােদর দুঃখক� েদেখ �ামী অখ�ান� একিট 
অনাথ–আ�ম েখালার �েিাজনীিতা উূলি� কেরন৷ সে� সে� �ামীজীেক িচিঠ িলেখ তাঁর মতামত চাইেলন িতিন৷ 
২৪ জুলাই ১৮৯৭ �ামীজী অখ�ান�জীেক উ�র িদেলন : ‘Orphanage (অনাথ–আ�ম) স�ে� েতামার অিভ�াি 
অিত উ�ম৷... একটা �ািী Centre (েক�) যাবােত বি তাবার জনয �াণূণ েচ�া কিরেব৷... টাকার িচ�া নাই৷...’’ 
৩১ আগ� ১৮৯৭ মহলাি একিট অনাথ–আ�ম শর বল৷ ১৮৯৮ �ী�াে�র েশেষ অনাথ বালকেদর সংখযা দাঁড়াল 
বােরা৷ �েম েসই সংখযা েবেড়ই চলল৷ জািত–ধমর–বণর–িনিবরেশেষ অনাথ িশশেদর অখ�ান�জী ূরম ে�েব তােদর 
গােি েতল মািখেি �ান করােতন আর �ামীজীর কথা �রণ করেতন : ‘‘ইবারাই েতামার েদবতা’’ এবং গভীর 
আেবেগর সে� ভগবান নারািেণর �ানম� েবেদা� ‘ূুরষসূ�’ আবৃি� করেতন : 

‘‘সব�শীষরা ূুরষঃ সব�াকঃ সব�ূাা...’’  
অনাথ–আ�ম চালােনার জনয িতিন তাঁর ূিরিচত কেিকজন ধনী বযি�র কােছ ঐ সমি অথরসাবােযযর 

আেবদন কেরন৷ তােঁদর মেধয অনযতম িছেলন কাশীর �মদাদাস িম্৷ িতিন অথরসাবাযয েতা দূের থাক, 
অখ�ান�জীেক উে� �রণ কিরেি িদেিিছেলন েয, সাধু–স�যাসীেদর কাজ ��জযা, তূসযা এবং �াধযাি৷ দুিভরক–
্াণ বা অনাথ–আ�ম চালােনা সাধু–স�যাসীর কমর নি৷ উ�ের �ামী অখ�ান� �মদাদাস িম্েক েয–দুিট িচিঠ 
িদেিিছেলন তােত �ল� ভাষাি �ামীজীর নবীন আদশরেক িতিন তুেল ধেরিছেলন রকণশীল িব�ু–সমােজর মুখূা্ 
�মদাদাস িমে্র কােছ৷ �থম িচিঠেত (১০ অে�াবর ১৮৯৮) িতিন িলেখেছেলন : ‘‘...েস একিদন িগিােছ–আর এ 
একিদন... তখন আিম িবমালেি িগিা ূযর� মানুষ েদিখিা েবজার বইিািছলাম, এবং ূাবাড়ী �াম ছািড়িা অিতশি 
িবজন ও িবং�জ�ূিরূূণর ূবরতিশখের িগিা মনুষযসমাজ ূিরতযাগ কিরিা বাস কিরেত ভালবািসতাম৷ এইরেূ 
�মা�েি কেিক বাসর িনভৃত বাস কিরিাও েদিখিািছ৷ িক� এখন েদিখেতিছ, মানুষেক ূিরতযাগ কিরিা েয–আিম 



একিদন িবমালেির উ� উ� ূবরতে�ণীর ম�েক ম�েক েবড়াইতাম, েসই আিম মনুেষযই সাকাা ভগবানেক 
েদিখেতিছ এবং বুিঝেতিছ মনুষয–সমােজর েসবাই তাঁবার েসবা৷ ভগবান েযন আিসিা আমার কােন কােন 
বিলেতেছন–ওের, এই মানুষই ৈবিদক ম���া ঋিষ, রাম–কৃ�ািদ অবতার–এই মানুষই সব৷’’ (�ূলাকর বতরমান 
�ব�কােরর৷) 

ি�তীি িচিঠেতও (১০ জানুিাির ১৮৯৯) অখ�ান�জী ূুনরাি ূরম আেবগ ও গভীর �তযেির সে� তাঁর 
অ�েরর উূলি�েক বা�ি করেলন : ‘‘আমার �ভু আমার হদেিই আেছন এবং সদাকালই থািকেবন৷ আমার �ভু 
িগিরশৃে� বা নীলাকােশ বিসিা নাই, আমার �ভু আমার আাা–সবরজীেব৷ েসই সবরজীবরূী ভগবানেক অিম 
মুহমুরহঃ বিলেত শিনেতিছ েয, ‘ওের মানুষই ৈবিদক ঋিষছ�, মানুেষর মেধযই রামকৃ�ািদ অবতার, েসই মানুেষর 
িক েশাচনীি অব�া েদখিছস িন?’ একথা েয েশােন তার িক ি�র থাকবার েজা আেছ? এই মানুেষর েসবাি এ–
জীবন িদিািছ আরও কত জীবন েয িদেত বইেব বিলেত ূাির না৷’’ 

ূরবতরী কােল মহলার অনাথা�ম �ান ূিরবতরন করেত করেত অবেশেষ ১৯১৩ �ী�াে� মহলা েথেক 
সামানয দূের সারগািছেত বতরমান িনজ� জিমেত উেঠ আেস এবং অখ�ান�জীর েনতৃে� �ামীজীর েসবা�ত 
অিধকতর গিতলাভ কের৷ েস–আেলাচনা আমােদর বতরমান �সে�র ূিরিধর বাইের৷ তাই তােত আমরা যাি� না৷ 
�স�ত উে�খ করা েযেত ূাের েয, ইিতূূেবর �ামীজীর জীবনকােল অনাথা�েমর কাজ চালােত চালােতই 
অখ�ান�জী ১৮৯৯ �ী�াে�র অে�াবর মােস ভাগলূুর েজলাি িব�ংসী বনযাি কিত��েদর মেধয েসবাকাযর 
ূিরচালনা কেরন এবং ূ�াশিট �ােমর দুগরত মানুষেক আবার, ূিরেধি এবং িচিকাসার (বনযাতররা কেলরাি 
আ�া� বেিিছেলন) মাধযেম িনি�ত মৃতুযর বাত েথেক রকা কেরন৷ তাঁর সে� িছেলন �ামীজীর িশষয �ামী 
সদান�৷ ১৯০০ �ী�াে�র আগ� মােস কািশমবাজার অ�েল কেলরাি আ�া� একিট �ােম িনেজর জীবন িবূ� 
কের একাকী ্াণ–কােযর নােমন িতিন৷ তাঁর সমেিািচত েসবা�েত �ামিট মবামারীেত �ংস বওিা েথেক রকা ূাি৷  

কাছাকািছ সমেি রামকৃ� িমশেনর ূিরচালনাি এবং �ামীজীর িনেদরশ ও ে�রণাি নানা �ােন আেরা 
কেিকিট েসবা্ােণর কাজ সংগিঠত বেিিছল৷ েসগিলেত েনতৃ� িদেিিছেলন েকাথাও �ামীজীর গরভাইগণ, 
েকাথাও বা তাঁর িশষযগণ৷ ১৮৯৭ �ী�াে�র আগ� মােস উ�রবে�র িদনাজূুর েজলাি দুিভরক তার করাল ছািা 
িব�ার কেরেছ সংবাদ েূেি সে�র িনেদরেশ েসবা�ত ূিরচালনার দািি� �বণ কেরন �ামী ি্গণাতীতান�৷ ঐ 
অ�েল জািত–ধমর–িনিবরেশেষ চুরািশিট �ােমর বহ দুগরত মানুষেক অনাবার ও মৃতুয েথেক রকা কেরন িতিন৷ এই 
িবরাট েসবাকেমর সরকার বা অনয কারও সাবােযযর অেূকা িতিন কেরনিন–এ–কথা সরকােরর �িতিনিধ 
িদনাজূুেরর তাকালীন েজলাশাসক িমঃ এন. বনবাম কাটরার তাঁর সরকারী িরেূােটর গভীর ��ার সে� িলিূব� 
কেরিছেলন৷ �ামী ি্গণাতীতানে�র এই েসবা�ত িবেদশী শাসককুেলর �ভূত �শংসা অজরন করেলও এ েদেশর 
েগাঁড়ারা ভাল েচােখ েদেখনিন৷ েসবা�তী �ামী অখ�ান�েক েগাঁড়ােদর �িতিনিধ কাশীর �মদাদাস িম্ ভারসনা 
কেরিছেলন, েসকথা আেগই বলা বেিেছ৷ িম্মশাি �ামী ি্গণাতীতান�েক িন�ৃিত েদনিন৷ দুিভরক–েসবা�তী �ামী 
ি্গণাতীতান�েক স�বত �মদাদাস িকছু জান িবতরণ কেরিছেলন এই মেমর েয, স�যাসীর মঠ–মি�র, ূুেজা–ূাঠ 
িনেিই থাকা উিচত এবং মনুষয–সং�ববীন ূবরতগবাি অথবা অরেণয ূণরকুিটের ধযান–ভজেন কালািতূাত করাই 
স�যাসীর একমা্ কৃতয৷ �মদাদাসবাবুেক ি্গণাতীতান�জী তার উ�ের যা িলেখিছেলন (২৪ জানুিাির ১৮৯৮) 
তােত আমরা এক মবা–উূাসেকর হদেির ��ন�িন শিন িযিন �িতিট মানুেষর মেধয সচল ঈেরেক সদা–সবরদা 
েদেখন : ‘‘দুিভরক–ূীিড়তগণ অনাবাের �াণতযাগ কিরেতেছ শিনিা এবং গৃব� মবাশিগণ (েয গৃব�গেণর একজন 
উদযমী �িতভূ �মদাদাস িম্ও) িনজ িনজ কতরবযকমর—মৃত�াি বযি�িদগেক অ�দান কিরেতেছন না েদিখিাই 
ধযানধারণািদ কাযর িকিাকােলর জনয ূিরতযাগ কিরিা উ� কােযর িগিািছলাম৷ (�ূলাকর �ব� েলখেকর) যাঁবারা 
ঈেরেক ডােকন তাঁবারা দিাশীল বন৷ িযিন ঈেেরর উূাসনা কেরন এবং একিট েলাক অ�াভােব �াণতযাগ 
কিরেতেছ েদিখিাও যিদ িনি�তভােব িনেজর উদরূূণর কিরেত রত থােকন, িতিন েয িক�কার বযি� তাবা বিলেত 
ূাির না...’’ �মদাদাস িম্েক েলখা �ামী অখ�ান� এবং �ামী ি্গণাতীতানে�র েলখনী–িনঃসৃত �িতিট শে�র 
িূছেন েয রামকৃ�–িবেবকান� উূলি�র আে�িে�রণাই ি�িাশীল িছল তা বলার অেূকা রােখ না৷ �াি একই 
সমেি (অে�াবর ১৮৯৭) �ামীজীর স�যাসী–িশষয �ামী িবরজান� েদওঘের একিট দুিভরক–েসবােক� ূিরচালনা 
কেরন৷ কাছাকািছ সমেি (১২ অে�াবর ১৮৯৭–৯ জানুিাির ১৮৯৮) দিকেণেের বনযাতরেদর েসবা�ত ূিরচালনা 
কেরিছেলন �ামীজীর–িশষয �ামী �কাশান�৷ কলকাতােতও ঐকােল অনুরূ েসবাকাযর সংগিঠত বেিিছল িমশেনর 
ত�াবধােন৷ ১৮৯৯ �ী�াে� দািজরিলেে েয ভিাবব �স নােম তােত েসখানকার মানুষ অবণরনীি দুঃখকে� ূিতত 
বি৷ েসখােন আতর মানুেষর ূােশ এেস দাঁড়ান �ামীজীর এক গরভাই–�ামী িশবান�৷ ১৮৯৯ �ী�াে�র েশেষর 
িদেক রাজূুতানার িকেষণগেড় ভি�র দুিভরক েদখা যাি৷ �ামীজীর দুই িশষয �ামী কলযাণান� এবং �ামী 



�রূান� তখন ূির�াজক বেি তীেথর তীেথর ঘুরেছন৷ িকেষণগেড়র দুিভরেকর সংবাদ েশানামা্ তাঁরা তূসযা ও 
তীথর্ মণ ূিরতযাগ কের েনেম ূড়েলন আতর ও বুভুকু নারািেণর েসবাি৷ অ�িদেনর মেধয মঠ–কতৃরূ েকর িনেদরেশ 
তােঁদর সে� েযাগ িদেলন �ামীজীর আেরা দুই িশষয–�ামী আাান� এবং �ামী িনমরলান�৷ িকেষণগেড় একিট 
অ�ািী অনাথা�মও �াূন করা বেিিছল৷ েসখােন �ান েূেিিছল েবশ িকছু অনাথ বালক–বািলকা৷ ১৯০০ 
�ী�াে�র েম মােস মধয�েদেশর খাে�ািােত দুিভরক েসবাি েনেমিছেলন ূূেবর উি�িখত �ামী সুেরেরান�৷ চার 
মাস ধের েসখােন েসবার কাজ িতিন চালান এবং �াি েচৗ� বাজার মানুেষর জীবনরকা কেরন৷  

১৮৯৮ ও ১৮৯৯ �ী�াে� দু–দুবার কলকাতাি ে�গ মবামারীর আকাের আা�কাশ কেরিছল৷ কলকাতার 
আবালবৃ�বিনতা �াণভেি দেল দেল শবর েছেড় ূালােত শর কেরিছল৷ বহ সংখযক মানুষ েসই ভিাবব ে�েগ 
আ�া� বেি �াণ বািরেিিছেলন৷ ে�গা�া� কলকাতার মানুষেক বাঁচােনার জনয �ামীজী ‘িশশ’ রামকৃ� িমশনেক 
সবরশি�সব ূেথ নািমেিিছেলন৷ �ামীজীর গরভাইগণ, তাঁর দুই অি�–স�ান �ামী সদান� এবং ভিগনী িনেবিদতা 
যিদ েসসমি �ামীজীর েনতৃে� েসবাকােযর না ঝাঁিূেি ূড়েতন তাবেল ভারেতর তাকালীন রাজধানী বিেতা একিট 
ূিরতয� নগেরই ূিরণত বেতা৷ ্ােণর �েিাজেন অেথরর অভাব েদখা িদেত সদয–�ীত েবলুড় মেঠর জিম ূযর� 
িবি� করেত উদযত বেিিছেলন �ামীজী৷ ে�গা�া� কলকাতাি রামকৃ� িমশেনর েসই েসবার ইিতবাস িব�ৃত 
বণরনার দাবী রােখ৷ 

এখন আমরা আসিছ আমােদর আেলাচনার েশষ ূযরােি–ভারেতর দুই �াচীন তীথরভূ িম কনখল এবং 
বারাণসীেত �ামীজীর ে�রণাি সংগিঠত অসাধারণ েসবা�েতর ��জাত উূাখযান �সে�৷ বা�িবকই েস এক 
‘উূাখযান’ই �ামীজীর �তযক ে�রণাি ঐ দুই সনাতন তীথর ও তূসযাভূিম িকভােব ‘িশবজােন জীবেসবা’র 
আধুিনক যজভূিমেত রূা�িরত বেিিছল েস–কািবনী েযমন �াণ�শরী েতমনই মবনীি৷ 

ইিতূূেবর রাজূুতানার িকেষণগেড় দুিভরক–েসবা �সে� �ামী কলযাণানে�র নাম আমরা উে�খ কেরিছ৷ উে�খ 
কেরিছ তাঁর েনতৃে� ূিরচািলত অ�ািী অনাথা�েমর কথাও৷ িভকাল� অথর ও �েবযর সাবােযয তাঁরা েবশ িকছুকাল 
ধের �িতিদন ৩০০ দুিভরক–ূীিড়ত বযি�র মুেখ অ� তুেল িদেিিছেলন৷ ১৯০০ �ী�া� ূযর� �ামী কলযাণান� 
িকেষণগেড় েসবা�ত ূিরচালনা কেরন৷ অনাথা�েম তখন ৫০ জন বালক এং ২০ জন বািলকা �িতূািলত বি�ল৷ 
১৯০১ �ী�াে�র �থম িদেক কলযাণান�জী েবলুড় মেঠ আেসন ি�তীিবার ূা�াতয �তযাগত �ামীজীর দশরন–
মানেস৷ একিদন গর তাঁেক বলেলন : ‘‘েদখ কলযাণ, হষীেকশ–বির�ার অ�েলর অসু� র� সাধুেদর জনয িকছু 
করেত ূািরস? তােঁদর েদখবার েকউ েনই৷ তুই িগেি তােঁদর েসবাি েলেগ যা৷’’ ূির�াজক জীবেন �ামীজী বৃ� ও 
অসু� সাধুেদর দুঃখ–ক� �চেক েদেখিছেলন৷ িনেজও অসু� বেি ঐ িবষেি �তযক অিভজতা অজরন কেরিছেলন৷ 
তখন েথেকই অসবাি বৃ� ও ূীিড়ত সাধুেদর েসবার বযাূারিট তাঁর মেন গভীর দাগ েকেট েরেখিছল৷ সানে� 
গরর আেদশ িশেরাধাযর করেলন কলযাণান�জী৷ কালিবল� না কের েসই আেদশ এবার বা�েব রূদােনর কােজ 
েনেম ূড়েলন িতিন৷ মাস েদেড়ক ৈনিনতাল অ�েল �াের �াের অথরিভকা করেলন৷ এই কােজ তাঁর সে� িছেলন 
গরভাই �ামী �রূান�৷ েসই িভকাল� অেথর ১৯০১ �ী�াে�র জুন মােস কনখেল মািসক িতন টাকাি দু–খানা 
ঘর ভাড়া িনেি কলযাণান�জী েসবা�ম �িত�া করেলন৷ ঐ দু–খানা ঘেরই ূীিড়ত সাধুেদর শযযা, িচিকাসাগার 
এবং তাঁর িনেজর বাস�ান৷ কুিঠিা বা রা�া েথেক বৃ� ও ূীিড়ত সাধুেদর িতিন েসখােন িনেি আসেতন৷ �িং 
তােঁদর জনয আবাযর ও ূথয ��ত করেতন, েসবা–শুষা করেতন৷ িনেজর আবার মাধুকরী িভকার �ারা সং�ব 
করেতন৷ সাধুেদর েদবতযাগ বেল িতিন একাই গ�াতীের তােঁদর সাকারািদ করেতন৷ শধু েয সাধুেদরই েসবা 
েসবা�েম বেতা তা নি, দির� ও দুঃ� মানুষেদর েসবাও একইভােব বেতা৷ �েম কনখল েথেক েসবা�েমর েসবার 
ূিরিধ ূেনর মাইল দূরবতরী হষীেকশ ূযর� িব�ৃত বল৷ অ�িদেনর মেধয (১৯০৩ �ী�াে�) কলযাণান�জীর সে� 
িমিলত বেলন একই আদেশর অনু�িণত �ামীজীর িশষয গরভাই �ামী িন�িান�৷ েরাগীর মলমূ্ ূির�ার, শবেদব 
সাকার �ভৃিত কমর িব�ু সাধু স�যাসীেদর কখেনা করেত েদেখনিন ভারতবেষরর মানুষ৷ উ�রাখে�র সাধুরা তাই 
অতয� ঘৃণার েচােখ েদখেতন এই ‘বীন’ কেমর িনরত স�যাসী�িেক৷ তাঁরা ওঁেদর উেূকা ও ঘৃণার সে� অিভিবত 
করেতন ‘ভা�ী সাধু’ বেল৷ �ামীজীর সে� কলযাণান�জীর আর একবারমা্ই েদখা বেিিছল৷ তাঁর মবা�িােণর 
মা্ কেিকিদন আেগ৷ ১৯০২–এর জুন মােস কলযাণান�জী েবলুড় মেঠ এেসিছেলন গরর সাি�ধযালােভর বযাকুল 
আকাকা িনেি৷ িকছুিদন গরস� কের অিধকতর উ�ী� বেি িতিন িফের েগেলন কনখেল৷ কেিকিদন ূর 
�ামীজীর েদবা� বেলা৷ �ামীজী েসবার তাঁেক বেলিছেলন : ‘‘েদখ কলযাণ, আমার েকমন ই�া বি জািনস? 
একিদেক ঠাকুেরর মি�র থাকেব–সাধু–��চারীরা তােত ধযানধারণািদ করেব, তারূর যা ধযান করেল practical 
field–এ (বা�েব) তা কােজ লাগােব৷’’ এই �সে� �রণীি মধযযুেগর এক �ী�ান মরমী সাধক েমেি�ার 
একবােটরর একিট অসাধারণ কথা “What you gain in contemplation pour out in love.” �ামীজীও িঠক 



তা–ই বলেলন৷ যাই েবাক, কলযাণ–�ামীেক কিথত �ামীজীর ূরম যে� লািলত ই�ার তাাূযর বুিঝেি বলেতন 
�ামীজীর আেরক িশষয �ামী অচলান� : ‘‘আসল ভাব বে� �াকিটকযাল েবদা�৷ শধু িথেিােরিটকযাল নি, 
েবদা�েক কােজ ূিরণত করেত বেব৷’’ কনখল েসবা�েমর কমরকাে� কলযাণ–�ামী এবং িন�ি–�ামী �ামীজীর 
আকাকােক মূতর রূ িদেিিছেলন৷ আজ কনখল রামকৃ� িমশন েসবা�ম রামকৃ� সে�র একিট িবরাট 
েসবা�িত�ান৷ সাধু–স�যাসী, দির� জনসাধারেণর েসবার েকে্ সম� উ�রাখে� ‘েসবা�ম’ ূুেরাধার �ান িনেিেছ 
িক� এর ূটভূিমেত রেিেছ �ামী কলযাণান� এবং �ামী িন�িানে�র নীরব র�কিী েসবা ও িনঃেশষ 
আাদােনর সুদীঘর সাধনা৷ আজ সম� উ�রাখে�র সাধুসমােজ কনখল রামকৃ� িমশেনর স�যাসীরা এবং 
সামি�কভােব রামকৃ� সে�র স�যাসীম�লী বহমািনত িক� ভুলেল চলেব না েয, েসই সমু� স�ান অিজরত 
বেিেছ ঐ দুই আািবলিী েসবা�তীর মবনীি জীবনসাধনার সমু�ল দৃ�াে�ই৷ যাঁরা একিদন িব�ূ, অস�ান ও 
উেূকাি তােঁদর সাধুসমােজ অূােঙ�ি কেরিছেলন, তাঁরাই ূের িনেজেদর ভুল উূলি� কের তােঁদর 
সাধুসমােজর িশেরাভূষণ জান করেছন এবং ‘বযববািরক েবদা�’ বা রামকৃ�–িবেবকানে�র েসবাদশরই েয 
বতরমােনর যুগধমর তা �যথরবীন ভাষাি �ীকার করেছন৷ ব�ত, এিট একিট নীরব িব�ব যা বতরমান ও ভাবী কােলর 
ভারতীি অধযাা ও ধমরিচ�ােক �বলভােব �ভািবত করেছ এবং করেব৷  

এবার বারাণসী রামকৃ� িমশন েসবা�েমর �স�৷ 
১৯০০ �ী�াে�র জুন মােসর বােরা তািরখ৷ বারাণসীেত �ামীজীর �িত গভীরভােব অনুর� চারচ� দাস 

নােম এক যুবেকর বােত আেস রামকৃ� সে�র মুখূ্ ‘উে�াধন’–এর �থম বেষরর ি�তীি সংখযািট৷ ূি্কািট 
খুেলই চারচ� চমেক উঠেলন, তােত �থেমই িছল �ামী িবেবকানে�র ‘সখার �িত’ কিবতািট৷ অসাধারণ 
�াণ�শরী রচনা৷ কিবতািটর েশষ �বকিট বার বার ূড়েলন চারচ� : 

‘‘�� বেত কীট ূরমাণু, সবরভূ েত েসই ে�মমি৷ 
মন �াণ শরীর অ রূণ কর সেখ, এ সবার ূাি৷৷ 
বহরেূ স�ুেখ েতামার, ছািড় েকাথা খঁুিজছ ঈের৷ 
জীেব ে�ম কের েযই জন, েসইজন েসিবেছ ঈের৷৷’’ 

চারচে�র েদব েরামাি�ত বেি উঠল৷ �ামীজীর আ�ােন িতিন অি�র বেি উঠেলন৷ ছুটেলন এক ি�ি ব�ুর 
কােছ : ‘‘েশান �ামীজীর েবদা�বাণী৷ ঐ েয স�ুেখ বযািধ–ূীিড়ত বুভুকু দির�েদর েদখছ, ওরাই আমােদর ঈের–
আমােদর নারািণ–আমােদর িশব৷’’ তিড়া�বাব েখেল েগল ব�ুর শরীেরও৷ এক �দীূ েথেক আর এক �দীূ৷ 
আেরক ব�ু নাম েকদারনাথ েমৗিলক, িতিনও �েল উঠেলন চারণ স�যাসীর অি�মি েসই ূংি�গিলর ে�রণাি৷ 
চারচ� ও তাঁর ব�ুগণ ি�র করেলন, আর েদির নি, ভারেতর �াচীনতম িশবেকে্ই তাঁরা �াূন করেবন 
ভারেতর নবীনতম যুগাচােযরর নবেবদাে�র যজভূিম৷ মানিসক অেথর তা েসিদনই �ািূত বেি েগেলও আনু�ািনক 
অেথর িতন মাস ূর (১৫ েসে��র ১৯০০ �ী�া�) তার �কাশয আা�কাশ ঘটল৷ �ািূত বেলা 'Poor Men’s 
Relief Association’–‘দির�–দুঃখ–�িতকার সিমিত ’৷ দুঃ�, অসবাি, ূীিড়ত, দির� মানুষেদর েসবার জনয 
মািসক ূাচঁ টাকা ভাড়াি বারাণসীেত একিট বািড় িনেি সিমিতর কাজ শর বল৷ েসবা�েতর ে�রণাি উ�ু� এই 
সিমিত এবং তার ূিরচালকেদর সংবাদ যথাসমেি �ামীজীর কােন েূৗছাল৷ উাফু� �ামীজী বলেলন : ‘‘কাশীর 
েছেলরা আমার spirit-এ িকছু কাজ কেরেছ’’ ১৯০২ �ী�াে�র েফ�িাির মাসটা �ামীজী বারাণসীেত িছেলন৷ 
েসসমি চারচ� এবং তাঁর ব�ুরা �ামীজীর সাকাা সাি�েধয আসার সুেযাগ ূান এবং তােত তােঁদর উাসাব 
উ�ীূনা �বলতর বি৷  

�চেক তােঁদর কাজ েদেখ �ামীজী তােঁদর বলেলন : ‘‘দিা নি, েসবা –ই েতামােদর জীবেনর নীিত েবাক৷ 
েদবমূিতরজােন জীবেসবা �ারা কমরেক ধেমর ূিরণত কর৷... েতামরা Poor Men’s Relief িক করেব? False 
colours–এ march কেরা না৷ েতামােদর সিমিতর নাম কর Home of Service–েসবা�ম৷’’ েসবা�তীরা সে� 
সে� সিমিতর নাম ূিরবতরন কের িদেলন ‘Ramakrishna Home of Service’–‘রামকৃ� েসবা�ম’৷ �ামীজী 
�িং িনেজর নােম েসবা�েমর সাবাযযােথর জনসাধারেণর কােছ ইংেরজীেত একিট আেবদন (Appeal) ��ত কের 
িদেলন এবং ভগবান িশেবর �িস� েকে্ জীবরূী িশবেক ূূজা িনেবদন করেত জনসাধারণেক িতিন আ�ান 
জানােলন৷ রামকৃ� সে�র েসবা�েতর ইিতবােস �ামীজীর এই ‘আেবদন’ ব�তূেক একিট মবাসনদ িবসােব 
িচি�ত বেি রেিেছ৷ �ামীজীর িতেরাধােনর অ�কােলর মেধয (নেভ�র ১৯০২) েসবা�ম রামকৃ� িমশেনর অ�ভুর� 
বি৷ দির�–সবািস�লবীন আতর  ও ূীিড়েতর েসবার েয ঐিতবয েসবা�েমর তাকালীন ূিরচালকবগর িনমরাণ 
কেরিছেলন তা সু�াচীন িশবেকে্র মানুেষর কােছ একিট নতুন আদশরেক উে�ািচত কেরিছল৷ ‘েসবা�ম’ আজ 
মবীরেব ূিরণত, িক� �রণ রাখা �েিাজন েয, চারচ� (ূরবতরী কােল �ামী শভান�) এবং েকদারনাথ (ূরবতরী 



কােল �ামী অচলান�) �মুেখর অনলস আািবলিী কমরকা�ই এই মবীরেবর মূেল৷ নবযুেগর গাি্ীম� ‘�� বেত 
কীট ূরমাণু...’ তাঁরা শধু িনেজরা কােন শেনই কা� িছেলন না, িনেজেদর �ােণর �িতিট ত�ীেত েদেবর �িত 
র�কিণকাি তােক আাসাা কের িনেিিছেলন৷  

মহলা–সারগািছ, কনখল, বারাণসীেত অনুশীিলত িবেবকানে�র বযববািরক েবদাে�র �ব�াগণেক–‘িবরােটর 
সুমবান উূাসনা–মি�েরর’ উূাসকগণেক �চেক েদখার অিভজতা বেিিছল �ামী িবেবকানে�র মধযম ্াতা 
জানতূ�ী মেব�নাথ দে�র। তাঁর একিট মমর�শরী ম�বয িদেি আমােদর আেলাচনার উূসংবার টানিছ : 

‘‘কিথত আেছ, ূুরাকােল দধীিচ মুিন িনেজর অি� িদিা েদবতািদেগর িবতসাধন কিরিািছেলন–রামকৃ� 
িমশেনর এই সকল কমরীরাও ই�েকর ূিরবেতর িনেজেদর অি�–ক�াল িদিা, চুন–সুরকীর ূিরবেতর ম�া িদিা 
এবং জেলর ূিরবেতর হদি ও গাে্র ত� েশািণত িদিা রামকৃ� িমশেনর (তথা রামকৃ�–িবেবকান� �িতি�ত 
িবরােটর উূাসনা–মি�েরর) বমরয িনমরাণ কিিািছেলন৷ যিদ িনরেূক বইিা সমােলাচনা করা যাি, তাবা বইেল 
�ামীজী–�েণািদত এইসকল কিমরগণ ূুরাকােলর দধীিচ মুিন বইেত েকান অংেশই নূযন বইেবন না৷’’  
  



 


