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�ামী িবেবকান� : নতুন পৃিথবীর কল�াস 

�ামী পূণরাাান� 

স�াদক, রামকৃ� িমশন �ামী িবেবকানে�র ৈপতৃক আবাস ও সাং�ৃিতক েক� 

 
মানবসভযতার ঊষালে�র কালিনরপণ এখেনা হয়িন, কখেনা হেব বেলও মেন হয় না৷ পৃিথবী জুেড় পি�তগণ 
অবশয তাবেল েথেম েনই৷ গেবষণার পর গেবষণা চেলেছ, অগিণত মত উৎিক্ হেয়েছ, হে� এবং হেয়ই 
চলেব৷ িক� মুশিকল হে�, েকান মতই অিবসংবািদতরেপ গৃহীত হে� না৷ গৃহীত হেবই বা িকভােব, এেকেষ 
সবই েয অনুমান–িনভরর৷ যােক অ�া� বেল �হণ করা যায়, েসই �তযক �মাণ পাওয়ার এখন েতা আর েকান 
উপায় েনই, একজন বা একদল পি�ত হয়েতা েকান সূষ েথেক একটা িস�া� েঘাষণা করেলন, তৎকণাৎ 
অথবা িকছুকাল পের অপর একজন বা একদল পি�ত অপর একিট সূষ আিব�ার কের পূবরবতরী পি�ত বা 
পি�তবেগরর দািবেক নসযাৎ কের িদেলন৷ সুতরাং ি�র িস�া� আমরা আর পাি� না এবং যা আেগই বেলিছ, 
পাওয়ার আশাও েনই৷ কারণ, েক না জােন–‘‘নানা মুিনর নানা মত’’ নানা মেতর ঐকযমতয হওয়া েয কিঠন 
এবং এরকম সুগভীর একটা িবষেয় েয তা অস�ব, তা মহাভারেত �যথরহীন ভাষায় েঘািষত হেয়েছ৷ বকরপী 
ধমরেক যুিধি�র েসই কেবই বেলিছেলন : ‘‘নােসৗ মুিনযরসয মতং ন িভ�ম’’১

সাধারণ িবচাের িশকােগার ধমরমহাসভা অবশযই একিট ইিতহাস�িস� ঘটনা৷ ইিতহাস�িস� ঘটনা েতা 
অেনকই আেছ, িক� সব ইিতহাস�িস� ঘটনা �য়ং ইিতহাস হেয় ওেঠ না–উঠেত পাের না৷ িশকােগার 
ধমরমহাসভা েসই িবরল ঘটনানিলর অনযতম, েযখােন একজন িতিরশ বছেরর িনঃস�ল স�যাসী পৃিথবীর 
ইিতহােস একিট নতুন ইিতহাস সৃি� কের �য়ং ইিতহাস হেয় উেঠিছেলন৷ িশকােগা আটর ইনি�িটউেটর �শ� 
‘হল অফ কল�াস’–এ েয কেয়ক হাজার মানুষ �বল উে�জনায় ঐ অনু�ান �তযক কেরিছেলন, তাঁরা তখেনা 
জানেতন না েয, পৃিথবীর ইিতহােস নতুন এক ঐিতহািসক মােহ�ল� সমাগত৷ সমাগত নতুন ইিতহােসর 

—িতিন মুিনই নন, যাঁর মত অনয 
মুিনর মত েথেক িভ� নয়৷ 
মানবসভযতার ঊষালে�র কালিনরপণ না হেলও একটা িবষয় িক� অিবসংবািদতরেপ �ীকাযর েয, 
মানবসভযতার সূচনা হেয়েছ েসই কেণ, যখন আিদ মানব–মানবী আপন শি�েক উপলি� কেরেছ এবং েসই 
শি�েক �কাশ বা িবকাশ করেত �য়াসী হেয়েছ৷ অতএব বলা েযেত পাের েয, মানুেষর আাশি�র উপলি� 
ও তার িবকােশর ে�রণা ও �য়াস েথেকই মানবসভযতার উে�ষ৷ আমরা মেন কির, তা েযমন সভযতার সূচনা, 
েতমিন সূচনা ধেমররও যা িকনা সভযতার �কৃত ধারক ও িনয়ামক৷ যমজ স�ােনর মেধযও অ�জ থােক সভযতা 
ও ধেমরর মেধয েক অ�জ তা িনেয় িবচার চলেত পাের, তেব আমরা উভয়েক একই মু�ার উভয় পৃ�েদশ বেল 
মেন কির৷ ধমর এবং সভযতার অজ� সংজা রেয়েছ এবং তা িনেয়ও বাি�ত�ার  েশষ েনই৷ তেব আমােদর 
িব�াস, এিবষেয় েশষকথািট বেলেছন �ামী িবেবকান�৷ 
িতিন বেলেছন : েয যত পিরমােণ আাশি�েত িব�াসী েস তত পিরমােণ ধেমরর িনকটবতরী, েয যত পিরমােণ 
ধেমরর সমীপবতরী েস তত পিরমােণ সভয৷ অথরাৎ সভযতা ও ধেমরর মূলকথা হেলা আাশি�েত িব�াস এবং 
েসই শি�র জাগরণ ও িবকাশসাধন৷ জগেতর সকল সভযজািতর ইিতহাস এবং ে�� বযি�র জীবন আেলাচনা 
করেল এটাই �িতপ� হয়৷ েস–ইিতহাস মায়া, িমশর, পারসয, েমেসাপেটিময়ার সভযতারই েহাক অথবা �ীক, 
েরামান, ভারতীয় বা ৈচিনক সভযতারই েহাক যিদ বযি� িহসােব জরথু�, কৃ�, বু�, যীশ, েমােজস, মহ�দ, 
লাওৎেস, কনফুিসয়ােসর জীবন পযরােলাচনা কির, তাহেলও আমােদর েসই িস�াে�ই উপনীত হেত হেব৷ 
আেলকজা�ার েথেক শু কের আ�াহাম িল�ন পযর� েসই একই ইিতহােসর পুনরাবৃি�৷ 
আজ েথেক পাচঁশ বছর আেগ পৃিথবীর বুেক একটা নতুন সভযতা আা�কাশ কেরিছল, যা িবগত দুই শতক 
ধের পৃিথবীর িচ�া ও আদশরেক সামািজক, রাজৈনিতক ও সাং�ৃিতক েকেষ িবপুলভােব �ভািবত কের চেলেছ৷ 
েসই নতুন সভযতার নাম মািকরন বা আেমিরকান সভযতা৷ আজ েথেক পাচঁশ বছর আেগ একজন অপিরসীম 
আািব�াসী মানুষ আেমিরকা আিব�ার কেরন৷ েসই মানুষিটর নাম কল�াস৷ বহ বাধা–িব�, �িতপেদ 
জীবনহািনর আশ�া–েকানিকছুই ে�নেদশীয় ঐ অসমসাহসী মানুষিটেক টলােত পােরিন, তাঁর �বল ই�াশি� 
ও সুদৃঢ় স�ে�র কােছ �িতব�েকর দুেভরদয �াচীর েভেঙ চূণর–িবচূণর হেয় িগেয়িছল৷ অবেশেষ পৃিথবীর 
ইিতহােস একটা নতুন িদগ� উে�ািচত হেয়িছল৷ নতুন মহােদশ আেমিরকা আিব�ৃত হেয়িছল এবং ফেল 
কল�াস হেয় উেঠিছেলন ইিতহােসর নায়ক৷ 
কল�ােসর আেমিরকা আিব�ােরর চারশ বছর পূিতর উপলেকয আেমিরকার িশকােগা শহের ১৮৯৩ �ী�াে� 
‘ওয়া�রস কলি�য়ান এ�েপািজশন’ অনুি�ত হয়৷ এর �ধান উে�শয িছল–মানুষ তার সভযতার সা�িতকতম 
অ�গিত পযর� �ূলজগেত যত �কার উ�িতসাধন কেরেছ, তার সকল িনদশরনেক সমেবত করা৷ েসই অনুসাের 
েসখােন পা�াতয কৃি�র িনদশরননিল েতা অবশযই �ান েপেয়িছল, অনু�ত েদশনিলর–যােদর বতরমান পিরভাষায় 
‘তৃতীয় িব�’ বেল অিভিহত করা হয়–সং�ৃিতর সাকাৎ িনদশরনও েসখােন �তীকাকাের সংগৃহীত হেয়িছল৷ 
অতঃপর সংগঠকগেণর মেন হেলা, মেনাজগেত মানেবর উ�িতর িনদশরেনরও েসখােন �ান না থাকেল 
মানবসভযতার পূণরাা ইিতহাসেক উপ�াপন করা হেব না৷ েসই উে�েশয কুিড়িট ‘কংে�স’ বা মহাসে�লন বা 
মহাসভার আেয়াজন করা হয়৷ ১৮৯৩ �ী�াে�র ১৫ েম েথেক ২৮ অে�াবর পযর� এইসম� ‘কংে�স’–এর 
অিধেবশন চেল৷ সামািজক উ�িত, আইন ও সমাজসং�ার, িবজান, ধমর �ভৃিত িছল ‘কংে�স’নিলর মেধয 
সবরািধক নুরপূণর৷ �চার, জনি�য়তা এবং বণরাঢযতায় ধমর–কংে�স বা ধমরমহাসভা িশকােগা তথা আেমিরকার 
জনসাধারেণর সবরািধক দৃি� আকষরণ কেরিছল৷ ধমরমহাসভার সূচনা হেয়িছল ১৮৯৩ �ী�াে�র ১১ েসে��র 
এবং সমাি্ হেয়িছল ২৭ েসে��র৷ 
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জ�মুহূতর, সমাগত নতুন সভযতার আা�কােশর পরম মুহূতর, সমাগত নতুন পৃিথবী আিব�ােরর �ািথরত �হর৷ 
‘নতুন ইিতহােসর ��া’ েসই ‘নব–কল�াস’–এর নাম �ামী িবেবকান�৷ মানবশি�র েকান চূড়া� িবকাশ স�ব, 
মানব–ভাষণ েকান উ�ুা িশখর �শর করেত পাের, েসই অিধেবশেনর ে�াতৃবৃ� তার সাকী হেয়িছেলন৷ িক� 
ইিতহােসরও একটা ইিতহাস থােক, সূচনারও থােক সূচনা৷ আমরা এখন েসই পূবর–ইিতহােসর িদেকই দৃি� 
েদব৷ 
ধমরমহাসভায় েযাগদােনর উে�েশয �ামী িবেবকান� িশকােগায় এেস েপৗছান ১৮৯৩ �ী�াে�র ৩০ জুলাই৷ 
জনাকীণর িশকােগা েরলে�শন েথেক িতিন েনেম আেসন িশকােগার রা�ায়৷ কলি�য়ান এ�েপািজসন বা 
িব�েমলা উপলেকয তখন িশকােগায় অগিণত মানুেষর িভড়৷ �ামীজী েদখেলন, অসংখয নরনারী শহেরর রা�ায় 
েহঁেট চেলেছ, িক� তােদর মেধয েকান মুখই তাঁর পিরিচত নয়৷ অজানা, অেচনা িবশাল িশকােগা শহের 
েকাথায় যােবন, িক করেবন বুঝেত পারিছেলন না িতিন৷ আ�য়, আহার, িব�াম সবরাে� �েয়াজন৷ ওেদেশর 
অনভয� শীেত িতিন জজরিরত, দীঘর পথ�েম অিতমাষায় �া�৷ িক� েক তাঁেক এই িনবরা�ব অপিরিচত 
িভনেদশী িবরাট শহের আ�য় েদেব? অবেশেষ শহেরর একিট েহােটেল উঠেলন িতিন৷ 
েকাথায় ভারেতর পেথ পেথ, অরেণয–পবরেত পির�াজক স�যাসীর ধযান, তপসযা, �াধযায়, মাধুকরী ও 
ে��ািবচরেণর জীবন; আর েকাথায় েপাশাকী সভযতার পাদপীঠ আেমিরকার এক বয�তম িবশাল আধুিনক 
বািণজযনগরী িশকােগার েকালাহল, আড়�র ও েভাগবােদর েফনািয়ত পিরম�ল! দৃশয ও পিরেবশ, জীবনযাষা ও 
জীবনদশরেনর এই অভাবনীয় ৈবপরীেতয তাঁর ৈবরাগয�বণ মন �চ�ভােব িবচিলত হেলা৷ অতঃপর তাঁর জনয 
অেপকা করিছল এক িবরাট আশাভোর আঘাত৷ অিবলে�ই িতিন জানেলন েয, ধমরমহাসভা শু হওয়ার 
অেনক আেগই িতিন িশকােগায় এেস েপৗেছ িগেয়েছন৷ ধমরমহাসভা শু হেব ১১ েসে��র–তখেনা ছয় স্াহ 
েদির৷ আেমিরকা স�েকর অনিভজ তাঁর ভারতীয় ব�ুরা তাঁর েয–েপাশাক কিরেয় িদেয়িছেলন তা িছল 
এখানকার �চ� ঠা�ার পেক স�ূণর অনুপযু� এবং তাঁরা েয অথর তাঁর সো িদেয়িছেলন, িশকােগার অতযিধক 
বযয়সােপক েহােটেল তােত অতিদন থাকাও অস�ব৷ 
শধু তাই নয়, িতিন জানেত পারেলন, ধমরমহাসভায় তাঁর েযাগদান করা কখেনাই স�ব হেব না৷ কারণ, 
ধমরমহাসভায় েযাগদােনর জনয আমি�ত হেত হেব এবং আমি�ত �িতিনিধেক সো বহন করেত হেব সংি�� 
ধমরীয় স�দায় বা �িত�ােনর পক েথেক েযাগযতাসূচক পিরচয়পষ৷ �ামীজীর কােছ েকানিটই িছল না৷ িতিন 
আম�ণও পানিন এবং তাঁর েকান পিরচয়পষও িছল না৷ িতিন আেরা জানেত পারেলন েয, �িতিনিধ িহসােব 
নাম নিথভু� করার সময়সীমাও উ�ীণর হেয় িগেয়েছ৷ 
তীের এেস িক তাহেল তরী ডুেব যােব? গভীর হতাশা ও িবষােদ ভের েগল �ামীজীর মন৷ আেমিরকা তথা 
িবে�র িবিভ� েদেশর মানুেষর কােছ ভারতবেষরর ধমর ও ঐিতেহযর েগৗরবগাথা, ভারেতর ওপর ি�িটেশর িনমরম 
েশাষণ ও অতযাচােরর কথা তাহেল িতিন তুেল ধরেত পারেবন না ভারেতর দির� ও উেপিকত গণমানুষ এবং 
নারীসমােজর উ�িতর জনয তাঁর অথরসং�েহর পিরক�না তাহেল অ�ুেরই িবন� হেয় যােব একসময় মেন 
হেলা, ভারেত িফের যাওয়া ছাড়া উপায় েনই৷ িশষয আলািসাা েপুমলেক একিট িচিঠেত িতিন িলখেলন : 
‘‘এখােন আসার আেগ েযসব েসানার �� েদখতাম, তা েভেঙেছ৷ এখন অস�েবর সো যু� করেত হে�৷ শত 
শত বার মেন হেয়েছ, এেদশ েথেক চেল যাই িক� আবার মেন হয়, আিম একনঁেয় দানা, আর আিম 
ভগবােনর কােছ আেদশ েপেয়িছ৷ আিম েকান পথ েদখেত পাি� না, িক� তাঁর েচাখ েতা সব েদখেছ৷ মির 
বাঁিচ, উে�শয ছাড়িছ না৷’’২ 
গভীর অ�কােরর মেধয িন�� অি�িশখার মেতা তাঁেক পথ েদখাল তাঁর আধযািাক িব�াস ও উপলি�৷ িতিন 
িনি�ত জানেতন, এই পির�মা একিট িদবয পির�মা–ঈ�েরর �তযক আেদেশ তা স�ািদত হে�৷ 
বা�িবকই, ঈ�েরর েচাখ েয তাঁেক সতত এই পির�মায় অনুসরণ করিছল তা অিচেরই �মািণত হেব৷ 
িশকােগােত েলাকমুেখ িতিন শনেলন েয, ব�েন অেনক কম খরেচ থাকা যায়৷ েসই অনুসাের স�বত ১২ 
আগ� ব�েন চেল যান িতিন৷ যাওয়ার আেগ িশকােগার িব�েমলািট িতিন ভাল কের ঘুের েদেখ িনেলন৷ 
পরবতরী ঘটনাবলীেত েবাঝা যােব, ব�েন তাঁর আগমেনর মাধযেম ঈ�র েযন িশকােগা ধমরমহাসভায় �েবেশর 
�ণরকুিিকা(Golden key) তাঁর হােত অপরণ কেরিছেলন৷ 
ভযা�ুভার েথেক িশকােগা আসার সময় কযানািডয়ান পযািসিফেকর অবজারেভশন কামরায় িমস কযাথিরন 
সযানবনর নােম এক িবদুষী ও স�া� ে�ৗঢ়া মিহলার সো �ামীজীর পিরচয় হয়৷৩ িশকােগায় ে�ন েথেক নামার 
আেগ ব�েনর কােছ েমটকাফ–এ তাঁর খামারবািড় �ীিজ েমেডাজ–এর িঠকানা িদেয় িমস সযানবনর �ামীজীেক 
েসখােন আিতথয�হেণর সাদর আম�ণ জানান৷ ব�েন এেস �ামীজী তাঁর সো েযাগােযাগ কেরন এবং �ীিজ 
েমেডােজ আিতথয�হণ কেরন৷ �ীিজ েমেডােজ �ামীজীর আগমন ১৮ আগে�র আেগই হেয়িছল৷ 
�ীিজ েমেডােজ তাঁর আগমেনর সূষ ধের ব�ন ও তার সি�িহত অিেল তাঁর পির�মা শু হেলা৷ িমস 
সযানবেনরর সূেষই �ামীজীর সো পিরচয় হয় হাভরাডর িব�িবদযালেয়র িবখযাত অধযাপক জন েহনির রাইেটর 
সো, িযিন ধমরমহাসভায় েযাগদােনর বযাপাের �ামীজীেক আ�� কেরন এবং সংি�� কতৃরপেকর কােছ 
�ামীজীর পিরচয়পষ িলেখ েদন, েয–পিরচয়পেষর সুবােদ ধমরমহাসভায় তাঁর �েবশািধকার ঘটেব৷ পিরচয়পেষ 
িতিন িলেখিছেলন : �ামীজী ধমরমহাসভায় েযাগদােনর জনয সবরনণস�� �িতিনিধ৷ তাঁর পাি�তয আেমিরকার 
সম� িবদ� অধযাপেকর পাি�েতযর সমি�র েচেয়ও েবিশ৷৪ 
আগে�র তৃতীয় স্াহ েথেক েসে��েরর ৭ তািরখ পযর� �ামীজী ব�ন অিেল িছেলন৷ এই িতন স্াহ 
�ামীজী ব�ন, অযািনে�ায়াম, সােলম, সারােটাগা ি�ংস �ভৃিত �ােন িবিশ� বযি� ও �িত�ান আেয়ািজত 
�কাশয ও ঘেরায়া সভায় এবং চােচর অ�তপেক এগােরািট ব�ৃতা ও আেলাচনা কেরিছেলন৷ তুেল ধেরিছেলন 
ভারেতর ধমর, ঐিতহয, সমাজ ও জীবনযাষা স�েকর সতয ইিতহাসেক, তুেল ধেরিছেলন ভারতীয় সং�ৃিতর 
মহান ৈবিশ�যেক, তুেল ধেরিছেলন ভারেতর ওপের ি�িটশ শাসেনর িনমরম অতযাচােরর ইিতবৃ�েক৷ 
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এরপর ৮ েসে��র যখন ব�ন েথেক ে�ন ধের ৯ েসে��র িতিন িশকােগায় েপৗছােলন, তখন ধমরমহাসভায় 
আিবভূরত  হওয়ার জনয তাঁর ��িত স�ূণর হেয়েছ৷ আপাতদৃি�েত অপিরকি�ত এবং আকি�ক িছল িশকােগা 
েথেক তাঁর ব�েন আগমন, িক� এিট িছল �কৃতপেক ধমরমহাসভায় তাঁর েগৗরবময় আিবভরােবর ৈদবিনধরািরত 
েশষ মুহূেতরর মহড়া৷ 
১১ েসে��র ১৮৯৩ সকাল দশটায় িশকােগার িবখযাত ‘আটর ইনি�িটউট’–এর কল�াস হল–এ শু হেয়িছল 
েসই িব�খযাত অনু�ােনর উে�াধন অিধেবশন৷ আেমিরকার পিষকানিলর �িতেবদন এবং �তযকদশরীেদর বণরনা 
েথেক আমরা জানেত পারিছ েয, আেমিরকার মানুষ িবরাট �তযাশা ও আ�হ িনেয় ধমরমহাসভার উে�াধেনর 
জনয অেপকা করিছল৷ নয়টার অেনক আেগই সহ� সহ� নরনারীর [কােরা মেত ছয় েথেক সাত হাজার, 
কােরা মেত চার েথেক পাচঁ হাজাব] সমাগেম ে�কাগৃহিট উপেচ পেড়িছল৷ সকাল দশটায় হল–এর মধযবতরী 
পেথ বহেদেশর পতাকার িনেচ হােত হাত িদেয় দুই সািরেত েশাভাযাষা কের মেির িদেক এিগেয় চলেলন 
ধমরমহাসভায় সমাগত পৃিথবীর �ধান দশিট ধমরমেতর �িতিনিধরা৷ িবরাট দশরকম�লীর েসাৎসাহ সমু� 
হষর্িন তখন উ�ােস উ�ােস েফেট পেড়িছল৷ �িতিনিধেদর স�ুেখ িছেলন ধমরমহাসভা কিমিটর সভাপিত ডঃ 
েজ. এইচ. বযােরাজ৷ মিিট িছল অপূবর িচষবৎ–সু�র, মেনাহারী৷ যতকণ না সকল �িতিনিধ আসন �হণ 
করেলন, ততকণ স�ধরনা–্িন থােমিন৷ 
মেির এেকবাের মধয�েল রাজকীয় আসেন উপিব� উ�ল র�বণর েপাশাক–পিরিহত আেমিরকা যু�রাে�র 
কযাথিলক স�দােয়র সেবরা� ধমরাচাযর–কািডরনযাল িগব�৷ তাঁর দুই পােশ পৃিথবীর �ধান �ধান ধমরসমূেহর ে�� 
�িতিনিধবৃ�৷ িক� সকলেক ছািড়েয়, সকলেক ছািপেয় উেঠিছেলন উ�ল ৈগিরক েপাশাক–পিরিহত িষেশা�ীণর 
ভারতীয় স�যাসী �ামী িবেবকান�৷ সমেবত �িতিনিধবেগরর মেধয যাঁরা িছেলন বয়েস সবরােপকা নবীন, িতিন 
িছেলন তােঁদর অনযতম৷ 
সকেল আসন �হণ করার পর িবরাট ঘ�ায় ধীের, িনিদর�ভােব দশবার আঘাত করা হেলা–�েতযক ধেমরর 
স�ােন একিট ্িন৷ �িতিট ্িনই এত গ�ীর ও দীঘরািয়ত েয, মেন হেলা, ে�কাগৃেহ এেকবাের ��ভােব 
উপিব� কেয়ক সহ� মানুেষর আাায় তা ্িনত–�িত্িনত হে�৷ ঘ�া্িনর তরা যখন িমিলেয় েগল, 
িবশাল সমােবশ তখন উেঠ দাঁিড়েয় সম�ের আে�ািলত সুের সুমহান ব�নাগীিত েগেয় উঠল৷ অতঃপর 
সবরজনীন �াথরনা৷ �াথরনা–েশেষ ধমরমহাসভার পক েথেক ডঃ বযােরােজর অভযথরনা–ভাষণ৷ তারপর কেয়কজন 
�িতিনিধর সংিক্ ভাষণ৷ 
এইভােবই েশষ হি�ল ধমরমহাসভার উে�াধন অিধেবশন৷ েশষ হওয়ার মুেখ শু হেলা এক মহাঘটনা৷ নতুন 
ইিতহােসর িনমরাতারেপ আিবভূরত  হেলন �ামী িবেবকান�৷ মাদকতাময় অপূবর ক��ের উ�ারণ করেলন িতিনঃ 
‘‘েহ আেমিরকাবাসী ভিগনী ও �াতৃবৃ�..., পৃিথবীর সবর�াচীন স�যািস–সমােজর পক েথেক আিম আপনােদর 
ধনযবাদ জানাি�৷... 
‘‘সা�দািয়কতা, েগাঁড়ািম এবং তার ভয়াবহ ফল�রপ ধমরা�তা এই সু�র পৃিথবীেক বহকাল অিধকার কের 
েরেখেছ৷ এরা পৃিথবীেক িহংসায় পূণর কেরেছ, বারংবার মনুষয–রে� িস� কেরেছ, সভযতা ্ংস কেরেছ এবং 
েদশ ও জািতসমূহেক ৈনরােশয িনমি�ত কেরেছ৷ এইসব ভয়ানক িপশােচরা যিদ না থাকত, মানবসমাজ আজ 
বহনেণ সমৃ� হেতা৷ তেব এেদর অি�মল� উপি�ত৷ আিম সবরেতাভােব আশা কির, এই ধমরমহাসভার স�ােন 
আজ �ভােত েয–ঘ�া্িন িননািদত হেয়েছ তা সবরিবধ ধমরা�তা, অিস ও মিসর সবর�কার িনযরাতন এবং 
একই লেকয অ�সর বযি�েদর পার�িরক সবরিবধ অনুদারতার মৃতুযঘ�া�রপ েহাক৷’’৫ 
মানবভাষায় উ�ািরত পৃিথবীর সবরকােলর সবরােপকা �রণীয় ভাষণনিলর অনযতম এই কু� ভাষণিট৷ �ামীজী 
বলেলন, পৃিথবীর কিন�তম সভযতার উে�েশ পৃিথবীর �াচীনতম সভযতার এ হেলা �াতৃেরর বাতরা–িবিনময়৷ 
কী হেয়িছল েসই ভাষেণর তাৎকিণক �িতি�য়া? ধমরমহাসভা সিমিতর সভাপিত ডঃ বযােরাজ িলেখেছন : ‘‘িমঃ 
িবেবকান� যখন ে�াতৃবৃ�েক ‘েহ আেমিরকাবাসী ভিগনী ও �াতৃবৃ�’ বেল সে�াধন করেলন, তখন এক তুমুল 
করতািল্িন উি�ত হেলা, যা কেয়ক িমিনটবযাপী �ায়ী হেয়িছল৷’’৬ এস. েক. �েজট নােম এক বষরীয়সী 
�তযকদশরী ভ�মিহলা িলেখেছন : ‘‘েসই যুবকিট উেঠ দাঁিড়েয় যখন বলেলন, ‘আমার আেমিরকাবাসী ভিগনী ও 
�াতৃবৃ�’, তখনই সাত হাজার নরনারী এমন িকছুর �িত তােদর ��াঘরযযিনেবদেনর জনয একসো উেঠ দাঁড়াল 
যা তারা ভাষায় �কাশ করেত সমথর িছল না৷ যখন তাঁর ব�ৃতা েশষ হেলা তখন েদখলাম দেল দেল েমেয়রা 
তাঁর কােছ যাওয়ার জনয আসন িডিঙেয় ছুেট চেলেছ৷ তখন আিম মেন মেন বললাম, ‘েদখ বাছা, এই আ�মেণ 
যিদ মাথা িঠক রাখেত পার েতা তুিম ভগবান’৷’’

‘‘িশকােগার ঘন আবহাওয়ার মেধয �ল� ভারতীয় সূযর, িসংহতুলয �ীবা ও ম�ক, অ�েভরদী দৃি�, �ি�ত ও�, 
চিকত �তগিত, কমলা ও হলুদ রেঙর েপাশােক পরমা�যর বযি�র–�ামী িবেবকান� স�ে� আমার �থম 
�িতি�য়ার রপ৷... স�যাসী–তাঁর পিরচয়? িন�য়ই৷ িক� েযা�া স�যাসী িতিন, �থম দশরেন বরং স�যাসীর েচেয় 
েযা�াই েবিশ মেন হয়–মি েথেক েনেম এেসেছন, েদশ ও জািতর গবর ফুেট আেছ েদেহর েরখায় েরখায়–
পৃিথবীর �াচীনতম ধেমরর �িতিনিধ, পিরেবি�ত হেয় আেছন েকৗতূহলী অবরাচীনেদর �ারা, যারা েকানমেতই 
িনেজেদর দািব তযাগ করেত ��ত নয়, তারা েযন বলেত চায়, িতিন েয সু�াচীন ধেমরর �তীকপুুষ, েসই ধমর 
আশপােশ সমেবত ধমরসমূেহর মিহমার েচেয় হীনতর৷ িক� না, তা হওয়ার নয়৷ ধাবমান ও উ�ত পা�াতয 
েদেশর কােছ ভারত, যতকণ তার এই বাণীবহ স�ান বতরমান আেছ ততকণ লি�ত থাকেব না৷ ভারেতর 
বাণীেক িতিন বহন কের এেসেছন–ভারেতর নােম িতিন দাঁিড়েয়েছন৷ সকল েদেশর রানীর মেতা েয–েদশ 

৭ 
িবেবকান� ভগবান িকনা অযািন েবসা� তা িনেয় বয� িছেলন না, িক� িবেবকান� েয িদবয দী্ �ভায় েসিদন 
বা�েব পৃিথবীর ইিতহােস আিবভূরত  হেয়িছেলন, �তযকদশরী িহসােব তা িতিন �ীকার করেত বাধয হেয়িছেলন৷ 
তাঁর েসই অনবদয অিভজতার িকছু অংশঃ 
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েথেক িতিন এেসেছন–তার মযরাদার কথা �রণ েরেখিছেলন এই চারণ স�যাসী৷ �াণব�, শি�ধর, িনিদর� 
উে�েশয ি�র �ামী িবেবকান� পুুেষর মেধয পুুষ–িনেজেক উে�ালন করার মেতা সামথরযস�� পুুষ৷ 
‘‘মেির ওপর অপর পকও আা�কাশ কেরিছল মযরাদা, েযাগযতা ও শি�র েদযাতনা েসখােনও িছল িক� 
সবিকছই আ�� হেয় েগল িবেবকানে�র �ারা আনীত অধযাা বাণীর অপরপ েসৗ�েযরর কােছ... �েল উঠল 
�ােচযর িদবযবাণীর অতুলনীয় মিহমা৷ েমািহত ও অিভভূত েসই িবরাট জনম�লী উৎকণর হেয় রইল তাঁর �িতিট 
উ�ািরত শে�র জনয, অেপকা কের রইল ু��ােস–েয–্িনতরা ঐ আছেড় পড়েছ, ওর িকছুই েযন হািরেয় 
না যায় ‘ঐ েলাকিটেক আমরা েপৗ�িলক বেলিছ’–িবশাল সভাকক েথেক েবিরেয় আসেত আসেত একজন বেল 
উঠেলন–‘আর ওঁর েদেশ িমশনাির পাঠাি� এেদেশ ওঁেদরই িমশনাির পাঠােনা উিচত৷’ ’’৮ 
অযািন েবসা� অেনক কথা বেলেছন৷ তার মেধয শধু দুেটা �ধান ব�বয আমরা তুেল িদি�৷ এক–পা�ােতযর 
পর�াপহারী সভযতার আ�ালনেক ধূিলসাৎ কের িদেয় �ামীজী উে�ালন কেরিছেলন সভযতার জননীসদৃশ 
ভারতবেষরর মিহমার িবজয়পতাকা, �িত�া কেরিছেলন ভারতবেষরর ে��র৷ দুই–ধমরমহাসভােক েক� কের 
আেমিরকা তথা পা�ােতযর �ী�ীয় �াধানয–�মােণর পেরাক কূটনীিত৷ িবেবকান� েসই হীন চ�া�েক 
িছ�িভ� কের িদেয়িছেলন৷ ভারত তথা �াচযভূিমেক অপদ� করার �য়াসেক উলেট তােদর িদেকই �ামীজী 
িফিরেয় িদেয়িছেলন৷ 
আেমিরকার সংবাদপষনিলর মেধয অনযতম �ধান এবং িশকােগার সবরােপকা �ভাবশালী সংবাদপষ ‘িশকােগা 
ি�িবউন’–এর ২০ েসে��েরর �িতেবদন েথেক জানা যাে�, ধমরমহাসভার নবম িদেন সু�� ভাষায় �ামীজী 
বেলিছেলন : ‘‘আমরা যারা �াচয েদশ েথেক আগত, িদেনর পর িদন মেি বেস এই মুুিিয়ানার বচন 
আমােদর শনেত হেয়েছ–আমােদর উিচত �ী�ধমর �হণ করা, কারণ �ী�ান েদশনিল সবরািধক সমৃ�শালী৷ 
আমরা চািরিদেক তািকেয় িক েদিখ? েদিখ েয, পৃিথবীর সবেচেয় স�� �ী�ান েদশ ইংলযা� দাঁিড়েয় রেয়েছ 
২৫০,০০০,০০০ এিশয়াবাসীর গলার ওপর পা িদেয়৷ আমরা ইিতহােসর িদেক িপছন িফের তাকাই, েদিখ েয 
�ী�ান ইউেরােপর সমৃি�র সূচনা ে�ন েথেক৷ েসই ে�েনর সমৃি�র শু েমি�েকা অিভযান েথেক৷ �ী�ান 
জািতর সমৃি� অিজরত হেয়েছ তােদরই মেতা মানুেষর গলা েকেট৷’’৯ 
শধু পা�ােতযর ধমরীয় �াধানয নয়, পা�াতয সভযতার �াধানযও �মাণ করা ধমরমহাসভার অনযতম উে�শয িছল৷ 
েসই উে�েশযর মমরমূেল আঘাত েহেনিছেলন �ামীজী৷ ইংলযাে�র িবখযাত ধমরযাজক এইচ. আর. হউইস 
ধমরমহাসভায় উপি�ত িছেলন৷ তাঁর েলখা ‘�ােভল অযা� টক’ বইেত িতিন িলেখেছন [‘ল�ন ওমযা� েহরা�’–এ 
২৬ অে�াবর ১৮৯৩ এবং ‘ইি�য়ান িমরার’–এ ২৮ নেভ�র ১৮৯৩ তািরেখ �কািশত]: ‘‘জনি�য় িহ�ু স�যাসী 
িবেবকান�, যাঁর মুখাবয়েবর সো বুে�র �ািসক মুেখর আ�যরজনক সাদৃশয রেয়েছ, আমােদর [�ী�ানেদর] 
ৈবষিয়ক সমৃি�, র�া� যু� এবং ধমরীয় অসিহ�ুতােক িধ�ার িদেয় েঘাষণা কেরিছেলন–‘মৃদু�ভাব িহ�ুরা’ 
কখেনা এই মূেলয আমােদর দিপরত সভযতােক লাভ করেত চাইেব না৷... উৈ�ঃ�ের িতিন বেলিছেলন, ‘এক 
হােত বাইেবল, অনয হােত িবেজতার তরবাির িনেয় েতামরা আমােদর েদেশ িগেয়ছ৷ েতামরা–আমােদর তুলনায় 
েতামােদর ধমর গতকালকার, হাজার হাজার বছর আেগ আমােদর ঋিষেদর কাছ েথেক আমরা েতামােদর 
�ীে�র িশকা ও জীবেনর মেতাই মহান পিবষ িশকা ও জীবন েপেয়িছ–েসই আমােদর পােয়র তলায় দেলছ 
এবং ধূিলর মেতা তু� জান কেরছ৷... েতামরা মাংসাশী জােনায়ার৷ েতামরা মদ খাইেয় আমােদর অধঃপািতত 
কেরছ, অস�ািনত কেরছ আমােদর নারীেদর, িব�প কেরছ আমােদর ধমরেক–েয–ধমর বহিদক িদেয় েতামােদর 
েচেয়ও উ�াোর এবং অিধকতর মানিবক৷... েতামরা �ীে�র অনুগামী নও, যাঁেক আমরা ��া ও ভি� 
কির’৷’’১০ 
ধমরমহাসভার িবজান শাখার সভাপিত মারউইন–েমির ে�ল িলেখেছন [‘ইি�য়ান িমরার’–এ ৯ মাচর ১৮৯৪ 
তািরেখ �কািশত]: িশকােগায় অনুি�ত ধমরমহাসে�লনেক ‘‘নানা কারেণ ধেমরর ইিতহােস িবেশষ–িচি�ত ঘটনা 
বলা চেল৷ এর অনযতম �ধান অবদান হেলা েয, �ী�ান–জগৎ িবেশষত আেমিরকার মানুষ এই মহৎ িশকা 
েপেয়েছ–পৃিথবীেত এমন সব ধমরও আেছ, েযনিল �ী�ধমর অেপকা অিধক �ে�য় দাশরিনক গভীরতায়, 
আধযািাক বযাকুলতায়, িচ�ার মু� বীযরপূণর �কােশ, মানবতার �িত সহানুভূিতর বযাপক িন�ায় েসইসব ধমর 
�ী�ধমরেক অিত�ম কেরেছ, অথচ েসইসো নীিতর েসৗ�যর এবং কাযরকািরতােক একচুেলর জনযও তারা 
হারায়িন৷... িক� এর সােথ এই সতযিটও �ীকার করেত হেব েয, িহ�ুধেমরর মেতা আর েকান ধমরই 
ধমরমহাসভায় এবং আেমিরকার জনগেণর ওপর অনুরপ িবপুল �ভাব িব�ার করেত পােরিন৷ তেব [িহ�ুধেমরর 
িবিভ� স�দােয়র �িতিনিধবেগরর নাম উে�খ কের িমঃ ে�ল িলেখেছ] েযেকান িবচাের িহ�ুধেমরর সবরােপকা 
নুরপূণর এবং িনজ� (typical) �িতিনিধ হেলন �ামী িবেবকান�, িযিন িছেলন ��াতীতভােব ধমরমহাসভার 
সবরািধক জনি�য় ও �ভাবশালী বযি�র৷’’১১ 
আেমিরকার ‘ে�স’ পিষকার সংবাদও এ�সো �রণীয় [‘ইি�য়ান িমরার’–এ ৩০ নেভ�র ১৮৯৩ তািরেখ 
�কািশত]: ‘‘এই বৃহৎ সমােবেশর সবরােপকা আকষরক বযি�র �ামী িবেবকান�৷... িতিন এমন ভাষণ িদেলন 
েয, ধমরমহাসভােক েযন এেকবাের জয় কের িনেলন৷ েসখােন েযসকল �ী�ান স�দােয়র িবশপ ও 
িমিন�াররা উপি�ত িছেলন–তােঁদর েযন িতিন উিড়েয় িদেয় েগেলন৷... এই অসাধারণ আচাযর েযিদন তাঁর 
�থম ভাষণ িদেলন (পের আেরা অেনক ভাষণ িদেলন) তারপর েথেক সবরষই তাঁর িপছেন জনতা ছুটেত 
লাগল৷...’’
‘িশকােগা ই�ার ওসান’–এর সংবাদ [১ েসে��র ১৮৯]: ‘‘ধমরমহাসভায় দিকণ ভারতীয় িহ�ুেদর �িতিনিধ 
িবেবকান� তাঁর িবজয়ীর মেতা আচরণ, তাঁর শি�সামথরয এবং �ধেমরর সকল িবষেয়র ওপর িনভরীক 
আেলাচনায় েযরকম েসৗজনযপূণর মেনােযাগ আকষরণ কেরিছেলন, সমাগত অনয েকান �িতিনিধ তা পােরনিন৷ 
এই স�ািনত িহ�ু... িহ�ুধমর ও দশরেনর পকসমথরেন িতিন েয বাি�তা ও শি�র পিরচয় িদেয়েছন তা শধু 

১২ 
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তাঁর �িতই সকেলর স�ম আকষরণ কেরিন, উপর� তাঁর িশকাও িবেবচনার েযাগয, এই মেনাভাব সৃি� 
কেরেছ৷’’১৩ 
অবেশেষ েশষ হেলা িশকােগার ধমরমহাসভা৷ ২৭ েসে��র ধমরমহাসভার স্দশ ও েশষ িদেনর সমাি্ 
অিধেবশেন পরমত ও পরধমর–সিহ�ু �ী�ীয় ও পা�াতয সমাজেক িবেবকান� েশানােলন তাঁর মহান বাতরাঃ 
‘‘যিদ েকউ �� েদেখন েয, অনযানয ধমর েলাপ পােব এবং তাঁর ধমরই িটেক থাকেব, তেব িতিন বা�িবকই 
কৃপার পাষ৷... তাঁেক আিম ��ভােব বেল িদই, তাঁর মেতা েলােকেদর বাধাদান সে�ও শী�ই �েতযক ধেমরর 
পতাকার ওপর িলিখত হেব–‘িববাদ নয়, সহায়তা িবনাশ নয়, পর�েরর ভাব�হণ মতিবেরাধ নয়, সম�য় ও 
শাি�’৷’’১৪ 
এই অনবদয বাতরা তাঁর মুখ িদেয় উ�ািরত হেলা িঠকই৷ িক� এ–বাতরা তাঁর নয়, এ–বাতরা তাঁর মহান 
আচােযরর৷ এ–বাতরা ভারতবেষরর৷ হযা,ঁ ভারতবেষরর–েয–ভারতবষরেক িতিন িবে�র মানিচেষ গরীয়ান কের িদেলন, 
েয–ভারতবষরেক পা�াতয নতুনভােব আিব�ার করল তাঁর মাধযেম, েয–ভারত আিব�ার করল িনেজেক, েয–
ভারত মহান মযরাদায় মাথা তুেল দাঁিড়েয় তাঁর মুখ িদেয় েযন বলল, আিম মিরিন, আিম জীিবত, িচরজীিবত৷ 
ভিগনী িনেবিদতা যথাথরই িলেখেছন েয, িশকােগার ধমরমহাসভায় �ামী িবেবকানে�র আিবভরােব বা�য় হেয় 
উেঠিছল ভারতবষর৷ তাঁর �থম কু� ভাষণিটই িছল ভারেতর ‘‘�ািধকার �িত�ার এক সংিক্ চাটরার৷’’১৫ এই 
ইিতহাস–সৃি� এবং �য়ং ইিতহাস হেয় ওঠা েয তাঁর জনযই িনিদর� িছল, ধমরমহাসভা িছল তার েকষভূিম মাষ–
েসকথা �েফট িবেবকান� জানেতন৷ আেমিরকা–যাষার আেগ েবা�াইেয় (বতরমােন মু�ই) নুভাই �ামী 
তুরীয়ান�েক ‘অপিরিচত’, ‘অখযাত’ স�যাসী অক�াৎ একিদন �েফেটর কে� বলেলন : ‘‘হিরভাই, আিম 
আেমিরকা যাি�৷ ধমরমহাসভাটা এরই (িনেজর বুেক হাত িদেয়) জনয হে�৷ শধু এরই জনয সব আেয়াজন৷ 
শীি�রই তারই �মাণ েদখেত পােব৷১৬ 
তারপর যা ঘটল েসকথা এতকণ বেলিছ৷ রাতারািত িবেবকান� হেয় েগেলন জগৎ�িস� পুুষ৷ ধমরমহাসভার 
�থম িদন যখন িতিন ব�ৃতামেি দাঁিড়েয়িছেলন তখেনা পযর� িতিন িছেলন ইিতহােসর এক সৃি�, িক� যখন 
িতিন ভাষণ শু করেলন এবং েশষ করেলন তখন িতিন হেয় েগেছন নতুন ইিতহােসর ��া–নতুন ইিতহােসর 
নায়ক৷ ইিতহাস েতা এেকই বেল৷ ধনয–্িন উঠল আেমিরকায়৷ মহাসাগেরর বযবধান িডিঙেয় �বল আকাের 
তা আঘাত করল �ামীজীর �েদশভূিম ভারতবেষরর বুেক৷ সহ� সহ� বছর ধের ঘুম� ভারতবষর েযন গা েঝেড় 
উেঠ দাঁড়াল৷ িতন বছেরর িকছু পের ১৮৯৭ �ী�াে�র �থেম যখন িতিন �থম ভারেতর মািটেত পা রাখেলন 
তখন িতিন েদখেলন তাঁর ভারত েজেগেছঃ ‘‘অ� েয, েস বুঝেছ না–আমােদর মাতৃভূিম গভীর িন�া পিরতযাগ 
কের জা�ত হে�৷ আর েকউই তার গিতেরাধ করেত সমথর নয়৷’’১৭ 
রবী�নাথ ঠাকুর ভারতবেষরর েসই অভূতপূবর জনজাগরেণর েজায়ারেক �তযক কেরিছেলন৷ েদেখিছেলন, 
ভারতবেষরর িবিভ� পষ–পিষকা িশকােগা ধমরমহাসভায় �ামী িবেবকানে�র ঐিতহািসক সাফেলযর সংবাদ 
�কাশ কের চেলেছ৷ (পষ–পিষকানিলর মেধয িবেশষ উে�খেযাগয িছল েবা�াইেয়র ‘টাইমস অফ ইি�য়া’, 
কলকাতার ‘ে�টসমযান’, ‘লাইট অফ দয ই�’, ‘ইি�য়ান িমরার’, মা�ােজর ‘িহ�ু’, এলাহাবােদর ‘পাইওনীয়ার’ 
�ভৃিত) বয়েস তাঁর েচেয় দুবছেরর েছাট ও তাঁর পিরিচত, উ�র কলকাতার যুবক নের�নাথ েসিদন সিতযই 
েযন ভারতবেষরর আাাজাগািনয়া–রেপ আিবভূরত  হেয়িছেলন৷ তাঁর �শ� ললােট পরাধীনতার েকান ৈদনযিচ� 
িছল না৷ িব�মেি উ�ত ম�েক দাঁিড়েয় িতিন িদেয়েছন জাগরেণর মহা আ�ান৷ েস–আ�ান শধু ভারতবেষরর 
জাগরেণর জনযই নয়, জগেতর জাগরেণর জনযও৷ রবী�নাথ িন�য়ই অবিহত িছেলন েয, িবজয়ী বীেরর 
জয়যাষার পথিট কুসুমা�ীণর িছল না৷ ক�কাকীণর েসই পেথর �েতযক ইিি তাঁেক লড়াই কেরই অিধকার 
করেত হেয়েছ৷ সহয করেত হেয়েছ �তারণা, দুনরােমর কল�, পিরিচেতর িব�প৷ বক র�া� হেয়েছ, িক� 
মুেখর হািস কখেনা �ান হয়িন৷ র�া� চরেণ িনেজর অ�েরর আেলােক একাকী িতিন এিগেয় চেলেছন, 
িবেদেশর মািটেত তুেল ধেরেছন েদশ, ধমর ও জািতর িবজয়পতাকা৷ �ামীজীর িশকােগা ভাষণ দােনর ছয় 
মােসর মেধযই (২৩ ফা�ন ১৩০০–৬ মাচর ১৮৯৪ তািরেখ) রবী�নাথ তাঁর িবখযাত ‘এবার িফরাও েমাের’ 
কিবতায় িবেবকানে�র েসই িবজয়কীিতরেকই �রণ কেরিছেলন বেল আমােদর মেন হয়৷ 

‘‘ওের, তুই ওঠ আিজ৷ 
আনন েলেগেছ েকাথা কার শ� উিঠয়ােছ বািজ 
জাগােত জগৎ–জেন... 
বেলা, িমথযা আপনার সুখ, 
িমথযা আপনার দুঃখ৷ �াথরম� েযজন িবমুখ 
বৃহৎ জগৎ হেত, েস কখেনা েশেখিন বাঁিচেত৷... 
েয শেনেছ কােন 
তাহার আ�ানগীত, ছুেটেছ েস িনভরীক পরােন 
স�ট–আবতর মােঝ, িদেয়েছ েস িব� িবসজরন, 
িনযরাতন লেয়েছ েস বক পািত মৃতুযর গজরন 
শেনেছ েস সাীেতর মেতা৷ দিহয়ােছ অি� তাের, 
িব� কিরয়ােছ শূল, িছ� তাের কেরেছ কুঠাের 
সবর ি�য়ব� তার অকাতের কিরয়া ই�ন 
িচরজ� তাির লািগ ে�েলেছ েস েহামহতাশন৷... 
মহা�াণ সিহয়ােছ পেল পেল 
সংসােরর কু� উৎপীড়ন, িবঁিধয়ােছ পদতেল 
�তযেহর কুশা�ুর, কিরয়ােছ তাের অিব�াস 
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মূঢ় িবজজেন, ি�য়জন কিরয়ােছ পিরহাস 
অিতপিরিচত অবজায়–েগেছ েস কিরয়া কমা 
নীরেব কুণেনেষ, অ�ের বিহয়া িনুপমা 
েসৗ�যর�িতমা৷ তাির পেদ মানী সঁিপয়ােছ মান, 
ধনী সঁিপয়ােছ ধন, বীর সঁিপয়ােছ আা�াণ 
তাহাির উে�েশ কিব িবরিচয়া লক লক গান 
ছড়াইেছ েদেশ েদেশ৷ শধু জািন, তাহাির মহান 
গ�ীর মাল্িন শনা যায় সমুে� সমীের, 
তাহাির অিল�া� লুটাইেছ নীলা�র িঘের,... 
কু�তাের িদয়া বিলদান 
বিজরেত হইেব দূের জীবেনর সবর অস�ান, 
স�ুেখ দাঁড়ােত হেব উ�ত ম�ক উে� তুিল– 
েয–ম�েক ভয় েলেখ নাই েলখা, দাসেরর ধূিল 
আঁেক নাই কল�িতলক৷’’ 

িশকােগা ধমরমহাসভার কেয়ক বছর পর রবী�নাথ তাঁর একিট িবখযাত কিবতা রচনা কেরন৷ কিবতািটর নাম 
‘বষরেশষ’৷ রচনাকাল–৩০ ৈচষ ১৩০৫ (১২ এি�ল ১৮৯৯)৷ মাষ দুবছর আেগ �ামী িবেবকান� তাঁর 
ঐিতহািসক ‘পা�াতয–িবজয়’ েশেষ �েদেশ িফের এেসেছন৷ কলে�া েথেক কা�ীর পির�মণ কের তাঁর নতুন 
বাতরা �চার কেরেছন৷ ভারতবষর তার িবজয়ী বীরেক সবরষ উ� অভযথরনা জািনেয়েছ৷ তাঁর ব�সাীেত 
ভারতবেষরর মানুষ ম�ৈচতনয েথেক উি�ত হেয়েছ৷ েঘাড়া খুেল িদেয় তাঁর িবজয়রথ েটেন িনেয় চেলেছ েদেশর 
রাজা–মহারাজারা, েদেশর দামাল যুবক–তুণরা৷ আর িতিন চেলেছন নতুন ভারেতর উে�েশ তাঁর ব�বাণী 
েঘাষণা কের৷ েরামা ঁ েরালা ঁবীরস�যাসীর েসই িবজয়যাষার অপূবর ছিব এঁেকেছন তাঁর িবেবকান�–জীবনীেত 
‘‘িতিন চিলেলন িবজয়ীর েবেশ, তাঁহার সো চিলল অগিণত মানুেষর এক উ�� জনতা৷ রাজারা তাঁহার স�ুেখ 
ভূলুি�ত হইেলন, তাঁহার রেথর র�ু ধিরেলন৷ কামান গিজরয়া উিঠল, দেল দেল চিলল হ�ী, চিলল উ�৷... 
তাঁহার সম� যাষাপেথ িতিন ব�ৃতার পর ব�ৃতায় বাতােস বাণীর বীজ উড়াইয়া চিলেলন৷ এমন সু�র, এমন 
দৃ্ ব�ৃতা ভারত ইিতপূেবর আর েশােন নাই৷ সম� েদশ েরামািিত হইল৷ 
‘‘জনসাধারেণর এই উ�� �তযাশার �তুয�ের িতিন তাঁহার ‘ভারেতর �িত বাণী’ েঘাষণা কিরেলন৷ েস–েঘাষণা 
িছল শ�্িনর মেতা৷ েস–শ�্িন রামচ�, িশব ও কৃে�র েদশেক পুনরায় জা�ত হইেত আ�ান কিরল 
তাহার েশৗযরশীল মানস–স�ােক, তাহার অমর আাােক সং�ােমর জনয অ�সর হইেত বিলল৷ িতিনই িছেলন 
েসনাপিত৷ িতিন তাঁহার ‘অিভযােনর পিরক�না’ বযাখযা কিরয়া বিলেলন এবং জনসাধারণেক সম�ভােব উি�ত 
হইেত আ�ান কিরেলন৷য
‘‘তাঁহার মা�ােজ �দ� ব�ৃতানিল েয–�পােতর সৃি� কিরয়ািছল,... মানুষ েসই ে�াতাবেতরর উ�াল তরোর 
উ�ােসর েবেগ ভািসয়া েগল৷’’

আমােদর ধারণা, রবী�নাথ যখন এই ছষনিল িলখিছেলন তখন তাঁরও মানসেনেষ �েদশ–�তযাগত িবজয়ীবীর 
িবেবকানে�র �দী্ মূিতরিট অ�া�ভােব উপি�ত িছল৷ বাঙলা ভাষা ও সািহেতযর িবদ� অধযাপক এবং 

১৮ 
এবার যিদ আমরা রবী�নােথর পূেবরা� কিবতািটর দু–একিট �বক িমিলেয় েদিখ, তাহেল ‘িব�জয়ী’ 
বীরস�যাসীর রপ�িবিট িক আমােদর েচােখ ভােস না?– 

‘‘রথচ� ঘঘরিরয়া এেসছ িবজয়ীরাজসম 
 গিবরত িনভরয়– 
ব�মে� কী েঘািষেল বুিঝলাম না’ই বুিঝলাম, 
 জয় তব জয়৷৷ 
  * 
 
‘‘জীণর পু�দল যথা ্ংস �ংশ কির চতুিদরেক 
 বািহরায় ফল 
পুরাতন পণরপুট দীণর কির িবকীণর কিরয়া 
 অপূবর আকাের, 
েতমিন সবেল তুিম পিরপূণর হেয়ছ �কাশ– 
 �ণিম েতামাের৷৷ 
 * 
 
‘‘েহ কুমার, হাসযমুেখ েতামার ধনুেক দাও টান 
 ঝনন রণন– 
বেকর প�র েভিদ অ�েরেত হউক কি�ত 
 সুতী� �নন৷ 
েহ িকেশার, তুেল লও েতামার উদার জয়েভির, 
 করহ আ�ান– 
আমরা দাঁড়াব উিঠ, আমরা ছুিটয়া বািহিরব, 
 অিপরব পরান৷৷’’ 
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�িথতযশা িবেবকান�–গেবষক শ�রী�সাদ বসুও এই পটভূিমকােতই রবী�নােথর ‘বষরেশষ’ কিবতার 
উি�িখত ছষনিলেক েদেখেছন৷ 
১৩২১ সােলর ফা�ন মােস রবী�নাথ তাঁর ‘ফা�নী’ নাটকিট িলেখিছেলন৷ এই নাটেক একিট গান আেছ যােত 
িশকােগা ধমরমহাসভায় সমেবত বেয়াবৃ� ও বেয়া�বীণ �াজ �িতিনিধেদর ছািপেয় তুণ িবেবকানে�র 
েগৗরবময় আা�কাশ এবং �েদেশ �তযাবতরেনর ইিতবৃ�েক িতিন �রণ কেরেছন বেল মেন হয়৷ 

 নবীন রেপর গান 
‘‘এতিদন েয বেসিছেলম পথ েচেয় আর কাল নেন, 
 েদখা েপেলম ফা�েন৷ 
বালক বীেরর েবেশ তুিম করেল িব�জয়– 
 এ কী েগা িব�য়৷ 
অবাক আিম তুণ গলার গান শেন৷ 
গে� উদাস হাওয়ার মেতা উেড় েতামার উ�রী, 
 কেণর েতামার কৃ�চূড়ার ম�রী৷ 
তুণ হািসর আড়ােল েকান আনন ঢ়াকা রয়– 
 এ কী েগা িব�য়৷ 
অ� েতামার েগাপন রাখ েকান তূেণ৷৷’’ 

পা�ুিলিপ অনুসাের কিবতািট রবী�নাথ িলেখিছেলন ১৫ ফা�ন ১৩২১ (২৭ েফ�য়াির ১৯১৫)৷ িতিন তাঁর 
কিবতায় িলেখেছন–েয িব�জয়ী ‘‘বালকবীর’’–এর আগমেনর জনয কিব সা�েহ �তীকা করিছেলন, িতিন 
এেসিছেলন ‘‘ফা�েন’’৷ িব�জয় কের িবেবকানে�র জ�ভূিম কলকাতায় পদাপরণ হেয়িছল এর কেয়ক বছর 
আেগ ঐ ফা�েনই–৯ ফা�ন ১৩০৩ (১৯ েফ�য়াির ১৮৯৭)৷ কেয়কিদন পের ২৮ েফ�য়াির (১৮ ফা�ন 
১৩০৩) কলকাতার েশাভাবাজার রাজবাটীেত কলকাতাবাসীর পক েথেক �ামীজী িবপুলভােব অিভনি�ত হন৷ 
েসই অিভন�নসভায় রবী�নাথ স�বত উপি�ত িছেলন না, িক� েজাড়াসাঁেকার ঠাকুর–পিরবােরর কেয়কজন 
িবিশ� সদসয উপি�ত িছেলন৷ 
অথরাৎ পৃিথবীর ‘নব কল�াস’ িবেবকান�েক রবী�নােথর িচনেত ভুল হয়িন৷ ভুল হয়িন অরিবে�রও৷ িশকােগা 
ধমরমহাসভায় আিবভূরত  ভারতপুুষ িবেবকান� েয িব�পুুষ িবেবকানে� রপা�িরত হেয়িছেলন, যাঁর হােতর 
মুিঠেত ধরা িছল নতুন পৃিথবীর জীবন–েসই কথাই অপূবর ভাষায় িলেখিছেলন অরিব�ঃ “The going forth 
of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic soul destined to take the 
world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that 
India was awake not only to survive but to conquer.” [িবেবকানে�র যাষা, েয–িবেবকান�েক 
তাঁর নু িচি�ত কেরিছেলন েসই িবরাট শি�ধর পুুষরেপ িযিন েগাটা পৃিথবীেক দুহােত ধের পালেট িদেত 
সমথর, িছল পৃিথবীর স�ুেখ �থম সু�� লকণ–ভারতবষর জা�ত হেয়েছ শধু িনেজ বাঁচার জনয নয়, পর� 
(িব�েক) জয় করার জনয] 
আমরা আবার িফের যাই পৃিথবীর ‘নব কল�াস’–এর আা�কাশেকষ িশকােগা ধমরমহাসভায়৷ আেমিরকার 
িবখযাত পিষকা ‘ব�ন ইভিনং �া�ি��’ ৩০ েসে��র ১৮৯৩ তািরেখ ধমরমহাসভার একিট �িতেবদন �কাশ 
কের৷ �াি�স এলবাটর ডাউিট িলিখত েসই �িতেবদনিটেত বলা হেয়িছলঃ ‘‘..[ধমরমহাসভার] সবেচেয় চমক–
লাগােনা েচহারা �া�ণ–সাধু িবেবকানে�র৷ তাঁর বৃহৎ সুগিঠত আকার, অসাধারণ সু�র েদহভিা, েচৗকস 
ধরেনর পির�ার কামােনা মুেখর সুঠাম েসৗ�যর, শ� দ�পিঙ�, সুিবনয� অধেরা�, কেথাপকথনকােল যা �ায়শ 
সদয় হািসেত িবভ� হয় �ে�াি�ত মেনাহর ম�ক কমলা বা র�বেণরর পাগিড়েত সি�ত িন�জানু পযর� 
লি�ত উ�ল কমলা বা র�বেণরর আলখা�া েকামরব�নীেত আব� কথা বেলন চমৎকার ইংেরজীেত �� 
আ�িরক হেল উ�র েদন সা�েহ৷ 
‘‘তাঁর বযবহার অিত সরল তাির মেধয মিহলােদর সো কথা বলার সময় একটু বযি�গত সমীহভাব থােক–তাঁর 
�য়ংবৃত স�যাসজীবেনর রীিতই তার মূেল৷... 
‘‘ধমরমহাসভায় িবেবকানে�র ভাষণ ঊ্রাকােশর মেতাই উদার সবরজনীন ধেমরর পরম িবকাশরেপ তা 
সবরধেমরর ে��াংশেক আিলান কেরেছ সম� মানেবর জনয কুণায় তা �ি�ত তােত রেয়েছ ঈ�েরর �িত 
ে�েমর ে�রণায় শভকেমরর আ�ান–শাি�র ভেয় বা পুর�ােরর েলােভ নয়৷ ধমরমহাসভায় িবেবকান� অিতশয় 
ি�য়–তাঁর িচ�ার ঐ�েযরর জনয, অবয়েবর মিহমার জনযও বেট৷ মেি পদাপরণমােষ তাঁেক সংবিধরত করা হয়, 
আর সহ� সহ� মানুেষর এই উ�ািরত সমাদরেক িতিন িশশর আনে� �হণ কেরন, তােত অহ�ােরর 
েলশমাষ থােক না৷ এই তুণ, সুিবনীত �া�ণ–স�যাসীর পেক দাির�য ও আািবলেয়র জগৎ েথেক খযািত ও 
�াচুেযরর িশখের সহসা উ�ান িন�য়ই এক অ�ুত অিভজতা৷’’

‘‘কেয়ক বছর আেগ িশকােগায় একিট ধমরমহাসে�লন আেয়ািজত হেয়িছল৷ অেনেকই বেলিছল, এ অস�ব৷ 
েযখােন �িতিট দলই িনেজেক স�ূণর অ�া� এবং অপরেক স�ূণর �া� মেন কের েসখােন িক কের 
েবাঝাপড়া হেব? তাহেলও এই ধমরমহাসে�লন অনুি�ত হেয় �িত বছের আেমিরকার দশ লক ডলােরর েবিশ 
বাঁিচেয় িদেয়িছল েসই সো, বলা বাহলয, িবেদেশ বহ আেমিরকানেক �াণ িদেত হয়িন এবং এটা স�ব 
হেয়িছল একজন সাহসী ও সৎ মানুেষর জনয৷ িশকােগায় ধমরমহাসে�লন হেব বেল যখন কলকাতায় েঘাষণা 
েশানা েগল তখন েসখানকার িকছু ধনী বযবসায়ী আেমিরকানেদর কথায় আ�া�াপন কের একজন স�যাসীেক 
তােদর েদেশ পাঠাল–তাঁর নাম িবেবকান�, পৃিথবীর �াচীনতম ধমরসে�র �িতিনিধ িতিন৷ এই স�যাসীর 

১৯ 
েস–যুেগর িবখযাত ৈবজািনক এবং িবখযাত আিব�ারক (‘মযাি�ম গান’–এর) সযার িহরাম ি�েভ� মযাি�ম 
অংশ�হণ কেরিছেলন ধমরমহাসে�লেন৷ িতিন তাঁর অনুভূিত এবং উপলি�র কথা িলেখেছন : 
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বযি�র �ভাবশালী, পাি�তয িবপুল, ইংেরজী বেলন ওেয়ব�ােরর মেতা৷ [ধমরমহাসভায়] আেমিরকার 
ে�ােট�া�রা অপর সকল স�দােয়র েচেয় সংখযায় অেনক েবিশ িছল৷ তারা েভেবিছল, খুব সহেজই 
বািজমাত করেব, আর�ও কেরিছল েবশ আািব�ােসর সো ভাবখানা িছল–‘েদখ, িকভােব েতামােদর তুিড় 
েমের উিড়েয় িদই৷’ তােদর ব�বয িছল েনাভাে�ািশয়া (Nova Scotia) েথেক কযািলেফািনরয়ার কু�তম �ােম 
বারবার কপচােনা েসই পুরেনা ব�া পচা বুিল৷ এসব েশানার আ�হ কােরা িছল না–েসিদেক েকউ েচেয়ও 
েদখল না৷ 
‘‘তারপর যখন িবেবকান� কথা বলেলন তখন তারা বুঝল েয, এবার একজন েনেপািলয়েনর সো লড়েত 
হেব৷ তাঁর �থম ভাষণিট ঐ�িরক উে�াচন িভ� আর িকছু নয়৷ িরেপাটরাররা তার �িতিট শ� আ�েহর সো 
িলেখ িনল, েসনিল েদেশর সবরষ েটিল�ােম ে�িরত হেলা, হাজার হাজার কাগেজ তা মুি�ত হেলা৷ িববা কান� 
েসিদেনর িসংেহ (Lion of the day) পিরণত হেলন৷ শী�ই তাঁর অনুগামীর সংখযা িবপুল হেয় দাঁড়াল৷ তাঁর 
ব�ৃতাকােল এত ে�াতার সমাগম হেতা েয, েকান হলঘেরই জায়গা হেতা না৷ ওরা এতিদন এিশয়ার দির�, 
অ�কারা��, েপৗ�িলকেদর ধমরা�িরত কের তােদর অপিবষ আাার পিরষােণর জনয েবেছ েবেছ িকছু মূখর 
েমেয়, িকছু অধরিশিকত িনেবরাধ েলাক এবং হাজার হাজার ডলার পািঠেয়েছ৷ আর এখােন েচােখর সামেন 
দাঁিড়েয় একজন অপিরষাত মানুেষর িনদশরন–িযিন সারা েদেশর তাবৎ যাজক আর িমশনািরেদর েচেয় দশরন ও 
ধমর অেনক ভাল জােনন৷ এই �থম ধমর তােদর কােছ সু�রভােব উপ�ািপত হেলা৷ তার মেধয েয এত িকছু 
আেছ, এ তারা �েপণও ভাবেত পােরিন আর এ িনেয় িবতকরও অস�ব৷ েবড়াল েযমন ইঁদুরেক িনেয় েখলা 
কের েতমিন িববা কান� পাদরীেদর িনেয় েখলা করেলন৷ িমশনািররা ভয়ানক আত� েবাধ করল৷ তারা আর 
িক করেত পাের িক� তারা িক করল? সবসমেয়ই যা তারা কের থােক–তাঁেক িন�া করল শয়তােনর চর 
বেল৷ িক� কােজর কাজ সমাধা হেয় েগল, বীজ উ্ হেলা, আেমিরকা িচ�া করেত শু করল৷ তারা 
িনেজেদর মেধয আেলাচনা শু করল, ‘এঁর মেতা মানুষেদর িশকাদান করার জনয আমরা িক িমশনাির পাঠাব, 
যারা এঁর তুলনায় িক�ু জােন না? কখেনা না’ এর ফেল িমশনািরেদর আয় বছের এক িমিলয়ান ডলার কেম 
েগল৷’’২০ 
েশষ করার আেগ আবার িফের যাই িশকােগার ধমরমহাসভায় �ামীজীর �থম আিবভরােবর মুহতরিটেত, েয–
মুহতরিট িছল বা�িবক নতুন ভারতবেষরর জ�ল�–জ�ল� সবর�কার অসিহ�ুতা–মু� নতুন এক পৃিথবীর, 
নতুন এক সভযতার৷ সমকালীন আেমিরকার িবিশ� কিব হযািরেয়ট মনেরা েসই ঐিতহািসক মুহূেতর ভাবিছেলন : 
‘‘কমলারেঙর েপাশাক–পিরিহত সুদশরন স�যাসীই আমােদর সেবরা�ম ব� িদেলন৷... তাঁর সংযত আেবেগর 
অ�লরীন �বলতা, �তীচয জগেতর সামেন �থম উ�ািরত ও আিবভূরত  তাঁর বাণীর েসৗ�যর–এই সম� িকছু 
িমি�ত হেয় চরম অনুভূিতর এক িনখঁুত িবরল মুহতর আমােদর দান করল৷ মানব–ভাষেণর তা–ই িছল সেবরা� 
িশখর৷’’২১ 
বা�িবক, �ামী িবেবকানে�র েয–সাফলয, েস–সাফলয েকান বযি�িবেশেষর নয়, তা িনিখল মানবাাারই 
সাফলয৷ মানুেষর িভতর যখন তার অ�রি�ত �� েজেগ ওেঠন তখন পৃিথবী তাঁর পদতেল মাথা লুেটায়৷ �ামী 
িবেবকান� বলেতন, পৃিথবীর ইিতহাস পাঠ করেল আমরা েদখব, েসই ইিতহাস কেয়কজন মানুেষরই 
ইিতহাস–যাঁরা আািব�াসী, যাঁরা আাশি�েক জা�ত কেরেছন৷ �ামী িবেবকান� তাই কেরিছেলন৷ 
ঐ েযন আমরা মানসেনেষ েদখিছ, িবেবকান� পা�ােতযর বণরাঢ়য মেি �েবশ করেছন৷ সহ� সহ� নরনারীর 
িবমু� নয়েনর দৃি� পিতত হেলা সূযরস�াশ েসই নরেকশরীর ওপর৷ িমস লরা এফ. ে�েনর (পরবতরী কােল 
ভিগনী েদবমাতার) �ৃিতঃ 
‘‘শ শ শ–চুপ শা� পদেকেপ িবেবকান� এিগেয় আসেছন ও মযরাদায় উ�ত আকার িনেয় মধযবতরী িসঁিড়র 
ওপর িদেয় মেি িগেয় দাঁড়ােলন৷ এবার বলেত আর� করেলন, আর িবগিলত হেয় েগল �ৃিত, কাল, �ান, 
মানুষ–সম�ই৷ িকছুই েনই, েকবলমাষ শূেনযর মেধয ্িনত ক��র মেন হেলা েযন আমার সামেন �ার খুেল 
িগেয়েছ, আিম তার মধয িদেয় অ�সর হেয় চেলিছ েকান অসীম লেকয৷ েশষ �া� এখেনা অেগাচর–িক� কী 
আেছ েসখােন, তার আেলািকত বাতরা রেয়েছ ওঁর িচ�ায়, ঐ বযি�ের, িযিন ঐ পেথ আমােদর আ�ান করেছন৷ 
ঐ িতিন দাঁিড়েয় আেছন–অনে�র িদবয িদশারী’’

হেয়িছল িশকােগা েথেক ব�েনর পেথ ে�েন৷ িক� সা�িতক গেবষণায় জানা িগেয়েছ েয, 
এযাবৎকাল সুপিরজাত এই তথযিট সিঠক নয়৷ �সারদা মেঠর ষা�ািসক ইংেরজী মুখপষ ‘সি�ৎ’ 
(‘Samvit’) পিষকার েসে��র ১৯৯২ সংখযায় ��ািজকা �বু��াণা ‘েকট সযানবনর অযা� হার 
েরিমিনেসে�স অফ �ামীজী’ িশেরানােম একিট �ব� েলেখন৷ তােত িতিন িমস েকট সযানবেনরর 
�ামীজী স�েকর েলখা �ৃিতকথা েথেক �ামীজীর সো তাঁর �থম পিরচয় �সো িন�িলিখত উ�ৃিতিট 
উপ�াপন কেরন :“I had met him [i.e. Swamiji] in the observation car of the 
Canadian Pacific... enroute for Chicago.” [আিম তাঁেক (�ামীজীেক) েদেখিছলাম কযানািডয়ান 
পযািসিফেকর অবজারেভশন কামরায়... িশকােগার পেথ] ব�ন রামকৃ� েবদা� েসাসাইিট েথেক 
স�িত �কািশত ‘েগাে�ন জুিবলী (১৯৪২–১৯৯২) �রিণকােতও এই উি�িট উ�ৃত হেয়েছ (পৃঃ 

২২ 
 

পাদটীকা 
১ মহাভারত (হিরদাস িস�া�বাগীশ স�ািদত), বনপবর, ২৬৭৷৮৪  
২ ‘বাণী ও রচনা’, ৬� খ�, পৃঃ ৩৬১ 
৩ �ামী িবেবকানে�র �চিলত সম� �ামাণয জীবনী অনুযায়ী �ামীজীর সো িমস েকট সযানবেনরর �থম 
পিরচয়য
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১৩)৷ সুতরাং িমস েকট সযানবেনরর িনেজর কথা েথেকই জানা যাে� েয, িশকােগা েথেক ব�েনর 
পেথ নয়, ভযা�ুভার েথেক িশকােগার পেথ ে�েন �ামীজীর সো তাঁর �থম পিরচয় হেয়িছল৷ ১৯৯৩ 
�ী�াে� েবলুড় মেঠ �ামীজীর জ�িতিথর িদন িবকােল ধমরসভায় িস�ার গাগরী (েমির লুইস বাকর) 
তাঁর ভাষেণ ��ািজকা �বু��াণার গেবষণাল� এই নতুন আিব�ােরর কথা উে�খ কের বেলন, তাঁর 
�ে�র পরবতরী সং�রেণ িতিন এিট উে�খ করেবন এবং পূবরবতরী ভুল সংেশাধন কের েদেবন৷ 

৪ �ঃ ‘Life’, Vol. I, pp. 405-406  
৫ �ঃ ‘Complete Works’, Vol. I, pp. 3-4 
৬ �ঃ ‘Life’, Vol. I, p. 418  
৭ Ibid. 
৮ �ঃ ‘Life’, Vol. I, p. 429; বাানুবাদ–শ�রী�সাদ বসু (�ঃ ‘সমকালীন’, ১ম খ�, পৃঃ ১১৭) 
৯ �ঃ Ibid., p. 431 
১০ �ঃ ‘New Discoveries’, Pt. I, p. 128 বাানুবাদ–শ�রী�সাদ বসু (�ঃ ‘সমকালীন’, ১ম খ�, পৃঃ 
১২২) 
১১ �ঃ ‘New Discoveries’, Pt. I, pp. 273-274 বাানুবাদ–শ�রী�সাদ বসু (�ঃ ‘সমকালীন’, ১ম 
খ�, পৃঃ ১১৯–১২০) 
১২ �ঃ  ‘সমকালীন’, ১ম খ�, পৃঃ ১১২  
১৩ �ঃ ‘New Discoveries’, Pt. I, p. 138 
১৪ �ঃ ‘বাণী ও রচনা’, ১ম খ�, পৃঃ ৩৪  
১৫ �ঃ ‘Complete Works’, Vol. I, Introduction, p. xiii 
১৬ �ঃ ‘Spiritual Talks’, p. 254 ‘�ৃিতর আেলায়’, পৃঃ ৪ ‘যুগনায়ক’, ২য় খ�, পৃঃ ২১ �ামী 
তুরীয়ান�, পৃঃ ২৯ 
১৭ �ঃ ‘Complete Works’, Vol. III, p. 146  
১৮ �ঃ ‘িবেবকানে�র জীবন’, পৃঃ ৭৬–৮৩ 
১৯ �ঃ ‘New Discoveries’, Pt. I, pp. 87-90 বাানুবাদ–শ�রী�সাদ বসু (�ঃ ‘সমকালীন’, ১ম খ�, 
পৃঃ ৫৪–৫৬) 
২০ �ঃ ‘New Discoveries’, Pt. I, pp. 138-140 
২১ �ঃ ‘New Discoveries’, Pt. I, p. 86 বাানুবাদ–শ�রী�সাদ বসু (�ঃ ‘সমকালীন’, ১ম খ�, পৃঃ 
১১৭) 
২২ �ঃ ‘সমকালীন’, ১ম খ�, পৃঃ ১৩৬য


