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ঠাকু র আমাকক যন্ত্রস্বরূপ
তাঁর কাকে ব্যবহার ককরকেন।
একত আকেৌ আমার এতটু কুও
কৃ ততত্ব য়নই।
সুদীর্ঘ পাঁচ দশক তিনি প্রবাসস।
ববদাসতের প্রচার এবং প্রসাসর নিমগ্ন
নিরহঙ্ারী এক নবদগ্ধ ব্যততিত্ব।
রামকৃ ষ্ণ-নবসবকািন্দ ও ববদাতে
সানহসি্যর গসবষক-সন্্যাসী স্ামী
বচিিািন্দতি মহারাি। িাঁর সসগে
কথা বলসলি সুমি বসিগুপ্ত।
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স্বামী
নিখিলবািন্দজি
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মি বসিগুপ্ত: মহারাে, েীবকন কী শশকেকেন আর কী শশেকত
পাকরনশন বকে আপনার অতিমত?
স্ামী বচিিািন্দ: শ্রীরামকৃ ষ্ণ বেকতন, যত দেন বাঁদি তত দেন
শশদে। মানবকে্যাকে েীবন োও— স্বামীতের বােী য়েকক এ কো
য়েকনশে। এেন কাকের মাকে শহন্দি শশেশে, যাকত শহন্দিিাষীকের
সকগে কোবাত্ াে য়কানও েড়তা বা অস্পষ্টতা না-োকক। ওঁ কের সকগে
স্বচ্ছকদি আোপ-আকোিনা করকত পাশর।
প্র: বহুদেন পাশ্াকত্য আকেন, য়সোনকার েীবনিয্াে বস্তুবাে
য়তা অকনকোশন অংশ েুকড়, য়সোকন এ য়েকশর িাববাে প্রিার এবং
প্রসার— আপনার অতিজ্ঞতা য়কমন?
উ: পাশ্াকত্য আমার েীবকনর পঞ্াশ বের অততক্ান্ত হকে য়েে।
ঠাকু র, স্বামীতে এবং য়বোকন্তর বােী বক্ৃতা, গ্রন্থ এবং বত্ মাকন
ইউদটউকবর মাধ্যকম ক্মােত প্রসার োি ককর িকেকে বকেই শবশ্াস
কশর।
প্র: রামকৃ ষ্ণ-শবকবকানদি এবং য়বোন্ত সাশহত্য শনকে শক সতত্যই
য়তমন য়কানও উদ্ীপনা েক্ ককরকেন না শক এটা ধনী য়েকশর শকেু
মানুকষর অবসর বা শবকনােকনর একটা অবেম্বন মাত্র?
উ: স্বামীতে
বকেশেকেন,
‘Vedanta is not
for the masses’।
েেৎকক অশনত্য
ককর ব্রহ্ম বা ঈশ্রকক
অবেম্বন করার
অদধকারীর সংে্যা
সব সমকেই সব
য়েকশ কম হকব। এটা
স্বািাশবক। কাকেই...
প্র: এ শবষকে
আপনার প্রিূ ত
েকবষো, য়কান দেকক
আকোকপাত য়বশশ
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স্বামীতে বকেশেকেন, ‘Vedanta is not for the masses’।
েেৎকক অশনত্য ককর ব্রহ্ম বা ঈশ্রকক অবেম্বন করার
অদধকারীর সংে্যা সব সমকেই সব য়েকশ কম হকব। এটা
স্বািাশবক।
হওো প্রকোেন বকে আপশন মকন ককরন?
উ: পাশ্াকত্য রামকৃ ষ্ণ শমশকনর পতডিত
সাধুকের অবোন অনস্বীকায্। স্বামী শনদেোনদি,
স্বামী প্রিবানদি, স্বামী অদেোনদি, স্বামী
অকশাকানদি প্রমুে সন্্যাসীকের গ্রন্থাদে ও
অন্যান্য সাধুকের অধ্যাত্মেীবন ও বক্ৃতা
শকেু বুশধিেীবী মহকে সতত্যই য়রোপাত
ককরকে। শবকেকশ আমাকের আরও য়বশ শকেু
পতডিত সাধু প্রকোেন।
প্র: প্রবাকস বা শবকেকশ শেকেও আপশন
বাংো িাষাে সমান স্বচ্ছদি— বাংো িাষা ও
সাশহকত্যর িশবষ্যৎ শনকে শকেু বেকবন?
উ: আশম মকনপ্রাকে বাংো িাষাকক িােবাতস।
িাবুক, কল্পনাকু শে, প্রততিাবান বাঙাতে য়েেকরা
আমাকের িাষাকক য়েৌরকবর শীষ্স্াকন য়পৌঁকে দেকেকেন। োত্রবেকস
আশম বতকিমিন্দ্র, রবীন্দ্রনাে এবং শরৎিন্দ্র প্রিু র পকড়শে এবং পরবততী
সমকে আবার দেেীপকু মার রাে এবং রােকশের বসুর য়েোও
পকড়শে প্রাে য়নশাগ্রকতের মকতা! তকব আকক্প একটা োেোে য়য
য়নই তা নে। য়সটা হকচ্ছ, বত্ মাকন বাঙাতে য়েেককের মকধ্য য়যন
য়কাোও য়মৌতেকত্ব এবং েিীরতার একটা অিাবকবাধ েক্ কশর।
শবকশষ ককর, িাষা এবং দিন্তার দেকন্যর ব্যাপারটা মনকক েুব পীড়া
য়েে। এটা সতত্য।
প্র: বাংো সাশহকত্য রামকৃ ষ্ণ সাশহকত্যর অবোন কতটা বকে
আপশন মকন ককরন?
উ: বাংো সাশহকত্য রামকৃ ষ্ণ-শবকবকানদি সাশহকত্যর অবোন—
আমাকের অেস্র গ্রন্থাবতে তার সাক্্য বহন ককর িকেকে। কথবামৃতএর েনতপ্রেতা য়তা সব্েনশবদেত। অকনক বাঙাতে য়েেককের বই
শবিতীে বা তৃ তীে সংস্করে য়যোকন য়েেকত পাে না! এই বাংো িাষাে

আমমনিকবা
যবাওয়বাি
আমে ততবালবা
পবাসমপবার্ট ছনি
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‘উম্বাধি’
পনরিকবাি
প্রথম প্রচ্ছদ
তিলুড় মঠ
ত্রেনিং তসন্বামি
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কত পশত্রকা এবং োন্াকের েন্ম হকেকে আবার
অদিকর বা কাকের শনেকম তা হাশরকেও য়েকে।
শকন্তু স্বামীতে প্রবতত্ ত উম্বাধি পশত্রকা আেও
১২৩ বের যাবৎ শবনা বাধাে শনরবচ্চ্ছন্ িাকব
িারকতর সংস্কৃততকক বহন ককর শনকে িকেকে। এ
শক কম য়েৌরকবর কো!
প্র: একটু ব্যতক্েত প্রসকগে আসশে।
পূব্াশ্রকমর কো যতটু কু আপনার পকক্ বো
সম্ভব, যদে বকেন।
উ: আমার েন্ম ১৯৩৬ সাকে, অশবিক্
বাংোকেকশর েুেনা য়েোর এক পতলিগ্রাকম।
১৯৪৫-৪৬ সাে য়েকক ঠাকু র-স্বামীতের বই পড়া
শুরু কশর। য়েশশবিাকের পকর ১৯৫০ সাকে
ব্যারাকপুকর িকে আতস। য়সোকন োকা অবস্াকতই
েতক্কেশ্র এবং উকবিাধকন যাওোর সূত্রপাত। তার
পর োত্রেীবন য়শষ ককর ১৯৬০ সাকে রামকৃ ষ্ণ
সকঘে য়যাে দেই।
প্র: মঠ-শমশন য়েকক আধ্যান্ত্মক য়িতনাোকির আশাে সন্্যাসীরা
সকঘে য়যাে য়েন, উক্া দেক য়েকক তাঁরা মঠ-শমশনকক কী দেকে
আকসন— আপনার মত?
উ: এই শবশাে পৃদেবীব্যাপী রামকৃ ষ্ণ সকঘের প্রকত্যক সাধুব্রহ্মিারীর অবোন রকেকে। তাঁরা েধীিীর মকতা শনকেকের অশস্মজ্া
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সঘেরূপী শ্রীরামকৃ ষ্ণকক আহুতত দেকেকেন এবং আেও দেকে
িকেকেন। য়সনারা যুধিকক্কত্র frontline-এ যুধি ককরন। য়োকক
তাঁকের নাকম েেধ্বশন য়েে বকট শকন্তু যাঁরা supply line-এ রসে
ও অস্ত্র সরবরাহ ককরন, তাঁকের মানুষেন য়েেকত পান না। তাঁকের
অবোনও শকন্তু য়কানও অংকশ কম নে।
প্র: শনে্ ন বিীকপ আপশন বেকরর একদট সমকে শনিৃ কত
সাধনা করকত যান। সগেী শুধুমাত্র বইপত্র বকেই োশন। কী
ধরকনর বই শনকে যান?
উ: উশনশকশা পঁিাশশ সাে য়েকক বেকর েু’বার আশম
ক্যাতেক�াশন্োর োগুনা শবকি একটা ককটকে োশক। এই
ককটেদট প্রশান্ত মহাসােকরর েুব কাকে এবং আমার
ঘকরর বারাদিা য়েকক তা য়েো যাে। আশম একা, শনে্ কন
সাধনিেন কশর, য়েোপড়া কশর এবং শনকে রান্া ককর
োই। এোকন আমার বইপত্র, কম্পিউটার, োমাকাপড়
সব শকেু আকে। আশম গ্রীকমে আড়াই মাস এবং শীকত এক
মাস োশক এোকন। িকক্রা এ সকবর য়েোকশানা ককর োককন।
অত্যন্ত অনুকূে পশরকবশ, সাধনার এবং সব য়িকে বড় কো আত্মআশবষ্াকরর। িাবনা এবং মনকনর। য়য-শবষকে তেদে, য়সই শবষকের
ওপর বই— েু’সু্যটককস িতত্ ককর শনকে আতস, আসার সমকে।
প্র: সি্য েেকতর সকগে শক তেন এককবাকর য়যাোকযাে শবচ্চ্ছন্
োকক?
উ: সপ্াহাকন্ত শশনবার সকধে আটটা য়েকক ন’টা— এই এক ঘণ্া
শনকটস্ কােীমন্দিকর সৎপ্রসগে আকোিনাে অংশগ্রহে কশর। আর

লবাগুিবায় নিিবা িক
(িবাঁ খদমক);
লবাগুিবা কমরমিি
সবামমি

লবাগুিবা কমরমিি
নিকরস্থ
কবালীমন্ন্দমি
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গ্রন্থশনম্াকের কােটা এ য়েকশর মকতা ককর িারতবকষ্ করা
শকন্তু য়বশ কদঠন ব্যাপার। েুরূহও। কারে শবশবধ। প্রেমত,
বাকেট। শবিতীে শবষে, কােে, তপ্রন্্টং, বাইত্ডং এবং তৃতীেত
এবং সব য়িকে সুষমামতডিত য়য-শবষেটা তা হে শিজাইন।
বাশক দেনগুতেকত অবশ্য শুধুমাত্র য়েোপড়া, আর শকেু নে।
প্র: ব্যতেতম েীবন এেন, এর অবসকর শনিৃ তপাঠ, মনন এবং
মততেকষ্র প্রক্ােন কী ককর করা যাে? স্বামী রগেনাোনদিতে বেকতন,
সব য়েউ য়েকম যাকব তার পর সমুকরে য়নকম স্ান— এ অসম্ভব। সতত্য,
শকন্তু এর মকধ্য য়েকক মনঃসংকযাে কী উপাকে ককরন?
উ: আশম েুব routine life lead কশর। স্বামী েম্ভীরানদিতে
মহারাকের কাে য়েকক এটা আশম শশকেশে। েক্্যবস্তুর প্রতত ঐকাশন্তক
িােবাসা আমার মকন হে, মনঃসংকযাকের এক এবং একমাত্র উপাে।
প্র: শবকবকানদি সাশহকত্যর একটা শবশাে অংশ েুকড় আকে
অনুবাকের কােকম্। আশবকশ্ অনুবাে শনকে এর পধিতত শনকে, এেন
অকনকাকনক নতু ন ধ্যানধারো দতশর হকেকে, আপশন শকেু বেকবন এ
ব্যাপাকর?
উ: আশম ততনদট িাষাে অনুবাে করকত শশকেশেোম। ইংকরতে
য়েকক বাংো, বাংো য়েকক ইংকরতে এবং সংস্কৃত য়েকক ইংকরতে।
অনুবাে is an art। অনুবাে প্রসকগে �রাতস িাষাে একটা প্রবাে

লবাগুিবাি
কমরমি কম্টিত
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আকে, যদে শবশ্তে িাও তা হকে সুদির হকব না; আর যদে সুদির িাও
তা হকে শবশ্তে হকব না। য়সই অনুবােই প্রশংসনীে, যা একাধাকর
সুদির এবং শবশ্তে। লীলবাপ্রসঙ্গ-এর অনুবাে আমার েীবকনর সব
য়িকে কদঠন কাে বকে মকন কশর। ঠাকু করর কৃ পাে এদট সম্ভব হকেকে।
নইকে হত না।
প্র: ও-য়েকশ অে্াৎ মাশক্ ন মুেকু ক গ্রন্থশনম্াে, য়সই সকগে আমাকের
য়েকশ বই দতশর— আপশন য়য-য়হতু শনকে এর সকগে অগোগেী িাকব
যুক্, কী িাকব এই েুইকের একটা তু েনামূেক আকোিনা করা য়যকত
পাকর?
উ: গ্রন্থশনম্াকের কােটা এ য়েকশর মকতা ককর িারতবকষ্ করা
শকন্তু য়বশ কদঠন ব্যাপার। েুরূহও। কারে শবশবধ। প্রেমত, বাকেট।
শবিতীে শবষে, কােে, তপ্রন্্টং, বাইত্ডং এবং তৃ তীেত এবং সব য়িকে
সুষমামতডিত য়য-শবষেটা তা হে শিজাইন। শ্রীশ্রীঠাকু করর কৃ পাে
সাত-আট েন আকমশরকান িক্ আমার প্রকত্যকদট বইকের সপিােনা,
প্রু�শরশিং, টাইপকসদটং, গ্রকন্থর শিজাইন, েশব, প্রচ্ছে, তে্যসূদি
প্রিৃ তত শনম্াকে অত্যন্ত েক্তা
এবং য়পশাোশরকত্বর সকগে কাে
ককর োককন। এঁ রা না-োককে
অবশ্য এমনদট সম্ভবপর হত না।
প্র: শ্রীরামকৃ কষ্ণর েীবন
সত্যস্বরূপ, য়সই সকত্যর সধোকন
আপশন তাঁর কােই ককর
িকেকেন, গ্রন্থরিনা, েকবষো,
বক্ৃতা— সকত্যর পে য়তা
কু সুকম কু সুকম োকা োকক না

স্বামী তেতিবািন্দ
িখেত কময়কখর
গ্রন্থ

স্বামী েম্ীিবািন্দজিি
সমঙ্গ
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‘আমবাি কবামছ
িবামকৃ ষ্ণ-নিমিকবািন্দ
infinite অথ্টবাৎ অিন্ত’

নিউ ইয়মক্ট
িক্ৃতবািত
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োশন, আপনার পকেও শনশ্েই কেনও-না-কেনও কাঁটা য়েকককে,
য়কমন য়স অতিজ্ঞতা?
উ: আশম ঠাকু করর ওপর শনি্ র কশর। আমার েীবকন বহু বাধাশবঘ্ন
একসকে— ঈষ্া, শবরূপ সমাকোিনা ইত্যাদের সম্ুেীনও হকেশে।
শকন্তু আশম আন্তশরক িাকব ঠাকু র-স্বামীতের কাে ককর িকেশে।
বহু মানুকষর সহােতা এবং প্রকোেনীে অে্— েুই-ই সম্ভব হকেকে
ঠাকু করর আশীব্াকে।
প্র: আোমী পশরকল্পনা, য়কানও বড় কাকের কো...
উ: এেন শ্রীশ্রীমাকের একদট pictorial-এর কাে শুরু হকেকে।
য়সদট শনকে ব্যতেতা আকে। উকবিাধন য়েকক শেরীশিকন্দ্রর েীবনীর
অনুবাে এবং রামকৃ ষ্ণ শমশন অদধকবশকনর ইততবৃত্ত প্রকাশশত হকব।
অদ্বিত আশ্রম য়েককও
প্রািীন সাধুকের কোর
ইংকরতে অনুবাে
য়বকরাকব। য়সই সব
কাে িেকে। ঠাকু করর
কৃ পাে এ যাবৎ আশম
ইংকরতেকত ২২দট বই
এবং বাংোকতও ২২দট
বইকের ওপর কাে
ককরশে।
প্র: স্বকেশকক কতটা
শমস ককরন?
উ: এক সন্্যাসী
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আমাকক উপকেশ দেকেশেকেন, ‘হশর কা নাম শমদঠ বুতে অউর েশরশব
য়বশ। ইকে ততন য়েকর যাঁহা যাওকে ওশহ তু মহারা য়েশ।’ য়েকশর
য়িকে য়য-সব মহান সাধুকের য়স্হ-িােবাসাে মানুষ হকেশে তাঁকের
েুব শমস কশর। এেন য়েকশ য়েকেও প্রাে েুকে কো বেবার য়োককর
সংে্যা ককম আসকে বড়।
প্র: শকেু না-করকত পারার আকক্প?
উ: ঠাকু করর কৃ পাে য়কানও আকক্প য়নই েীবকন।
প্র: আপশন য়যমন সুকেেক, য়তমন বাগ্ী— এত োেোে
পৃদেবীকত বক্ৃতা দেকেকেন, য়্শ্রাতাকের মকধ্য কী েক্ ককরন? তাঁরা
কী েুঁেকত আকসন, শককসর আশাে আকসন? তা য়স িারতবকষ্ য়হাক
বা পাশ্াকত্য?
উ: ে’-ে’দট মহাকেশ ঘুকর য়েেোম য়তা— মানুষ েু’দট
তেশনসই িাে। শাশন্ত আর আনদি। যা অকে্র শবশনমকে
য়কানও িাকব পাওো যাে না।
প্র: উপশনষে এবং স্বামীতে পূে্তার কো
বকেকেন, মানুষ যদে তাঁর সৃদষ্টশীেতাে পূে্ োকক,
তাহকে শক তাঁর এ সব সাধনিেকনর প্রকোেন
আকে? অে্াৎ, বেকত িাইশে য়কাোও শক
অপূে্তা য়েকক ঈশ্করর অকবেষকে মন েু কট যাে?
উ: য়বোন্ত বকেন, মানুষ পূে্ বা পারক�ক্ট ও
মুক্, শকন্তু মাোর প্রিাকব শনকেকক অপূে্ এবং বধি
মকন ককর। সাধনিেকনর বিারা জ্ঞান অে্ ন করকে
অজ্ঞানতা িকে যাে। এবং য়স শনকেকক মুক্ অনুিব
ককর। এককই বকে স্বারাে্য তসশধিঃ।
প্র: েীবনপ্রোেীর সকগে োে্যাি্যাকসর একটা শনশবড় য়যাকের কো
শুনকত পাই আমরা, আপশন শুকনশে এ ব্যাপাকর িীষে শনষ্ার সকগে
তা পােন ককরন। প্রশ্নটা এই েকন্য য়য, এই েীবনপ্রোেী য়তা আসকে
এক অনুশীেন মাত্র, য়স অনুশীেন অকনক শকেু ই— পাঠ তেেন

আিু ধবানিমত
প্রসবাদ নিতিণ
(িবাঁ খদমক);
ডবািিবামি
মহবাত্বা েবাঁধীি
স্ৃজতনিিনড়ত
িবাসভিমি
কবািবাডবাি
ক্বালে্বানিমত
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স্বামী
ভূ মতিবািন্দজি

নেিীিেন্দ্র ত�বাষ ও
শ্রীিবামকৃ মষ্ণি
নিষ্মদি নিময় িই
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িি্া েকবষো, শৃঙ্খোর স্ান য়সোকন
কতটা? কতোশন উচ্চতাে আপশন
তাকক স্ান য়েন?
উ: োকে্যর সকগে শরীকরর শনশবড়
য়যাে। আশম শহতিু ক, শমতিু ক
কারে, েুব্ে স্ামাক। শ্রীশ্রীমা
বেকতন, অধ্যাত্মেীবকন িুঁ শড় আর
মুশড় অে্াৎ য়পট ও মাো ঠা্ডা রাকো।
আশম এই বেকসও প্রতত দেন শরীরিি্া
কশর এবং ২-৩ মাইে হাঁদটও।
প্র: প্রািীন সাধুকের মকধ্য এমন
অকনকক আকেন, যাঁকের আপশন
েুব কাে য়েকক য়েকেকেন, তাঁকের
য়সবা করার সুকযাে য়পকেকেন,
তাঁকের সককের কো স্বল্প পশরসকর হেকতা বো সম্ভবও নে। অবশ্য
আপশন এঁ কের কো শবতেৃ ত িাকব আকোিনা ককরকেন আপনার য়েো
েু’েকডির প্রবােীি সবাধুমদি কথবা বইকে। তার মকধ্য য়েকক শকেু বেুন,
তাঁকের ককেক েকনর কো। তাঁকের শকেু স্ৃততিারে।
উ: প্রবােীি সবাধুমদি কথবা— েুই েকডি আশম য়য-সব সাধুকের সগে
ককরশে তা য়মাটামুদট তেকেশে। স্বামী েম্ভীরানদি, স্বামী িূ কতশানদি,
স্বামী য়বাধাত্মানদি ও স্বামী ধীকরশানদি— এই িার েন সাধুর সকগে
শবকশষ িাকব ঘশনষ্ হওোর সুকযাে একসশেে আমার েীবকন।
এঁ কের েীবন
শেে পশবত্রমে।
এঁ কের কাে য়েকক
সাধুেীবন সম্বকধে
অকনক শকেু
শশকেশে। এ োড়া
বহু পশবত্রমনা,
য়প্রশমক ও
পতডিত সাধুকের
কাে য়েকক যা
শশকেশে— তা
য়কানও গ্রকন্থ
পাওো যাে না।
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প্র: গ্রন্থ সপিােনার কো বেশেকেন,
সপিােনার য়ক্কত্র কী ধরকনর সমস্যার
সম্ুেীন হকেকেন?
উ: গ্রন্থ সপিােনার য়ক্কত্র পূেনীে
েম্ভীর মহারাকের কাকে আমার
হাকতেশড়। ততশন আমাকক শশদেকেশেকেন
কী িাকব গ্রন্থাদে সপিােনা করকত হে।
য়যমন, স্বপ্ন ও ব্যতক্েত অনুিূতত বাে
য়েকব। মকন পকড়— আশম তেন য়বেুড়
মকঠ য়্রেশনং য়স্টাকর ব্রহ্মিারী। েম্ভীর
মহারাে য়বেুড় মকঠ ১৯৬৪ সাকে অক্ে
তৃ তীোর দেন যুেিবায়ক নিমিকবািন্দ
তেেকত শুরু ককরন। েু’বেকরর মকধ্য
প্রাে েু’হাোর পৃষ্া (এেন ততন েকডি)
তেেকেন। আমাকক ওই গ্রকন্থর সপিােনার
িার অপ্ে ককরশেকেন পূে্যপাে
মহারাে।
েু’দট উোহরে দেই: কাশমনী-কাঞ্কনর অনুবাে— lust and
gold, lust and lucre, sex and money, woman and
gold, lust and greed ইত্যাদে। স্বামী শনদেোনদি woman and
gold অনুবাে ককরকেন। আধুশনক আকমশরকান য়মকেরা এ
সব একেম পেদি ককরন না। আশম লীলবাপ্রসঙ্গ অনুবাকের
সমকে স্বামীতের শনকে্শশত lust and gold তেকেশে।
শেরীশিকন্দ্রর বই তেেবার সমকে শবকনাদেনী,
তারা, ততনকশড়কক শনকে্শ ককরশে mistress
শহকসকব। অকনকক একের উকলিে ককরকেন
prostitute, courtesan ইত্যাদে নানা শকদে। এ
ব্যাপাকর শেরীশিকন্দ্রর েীবনীকত আশম শবতোশরত
িাকব আকোিনা ককরশে।
প্র: শবকশষ ককর েকবষোর কাকে, য়যোকন
তে্যপ্রমাোদে বা objectivity একটা েুব বড়
ব্যাপার?
উ: তে্যপ্রমাোদের ব্যাপাকর য়বশ সতক্ োককত হে।
এই েকন্য আমার প্রততদট গ্রকন্থ শবরাট তে্যসূদি োকক— যাকত
িশবষ্যকত আমাকক তকে্যর মূে ব্যাপাকর য়কউ ি্যাকেঞ্জ না-করকত

স্বামী
সবািদবািন্দজি
িম্বাঁ িল্বাঁ
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পাকরন।

স্বামী
প্রভিবািন্দজি

স্বামী
নিি্টবাণবািন্দজি

১১৮ ব ই য়ে র য়ে শ

প্র: এ য়েকশ েীবনীকারকের য়েো েীবনী যেন পশড়,
একটা শবষে েক্ করা যাে, সব্ত্র ব্যতক্পূোর একটা
েক্ে প্রকট। শকন্তু পাশ্াকত্য তার েরকার হে না।
এোকনই য়তা য়সই অবকেতক্টতিদটর প্রশ্ন আসকে।
আপনার কী মত এ শবষকে?
উ: েীবনী য়েো কদঠন। স্বামী সারোনকদির
শ্রীরামকৃ কষ্ণর েীবনী authentic,
descriptive, factual, interpretive and
comprehensive। ততশন ঠাকু করর েীবকনর
কতকগুতে ঘটনা তেকে পাঠককের কাকে ওইগুতের
মতামত ন্যতে ককরকেন। ব্যতক্পূোমূেক েীবনী
বা fictional, emotional েীবনী বাোকর য়বশশ দেন
শবককাে না। আশম রম্যাঁ রে্যাঁ ও স্বামী েম্ভীরানদিতের কাকে
শশকেশে, কী িাকব েীবনী তেেকত হে। God lived with Them-এ
ঠাকু করর ১৬ েন সন্্যাসী শশকষ্যর েীবনী ও They lived with
God-এ ঠাকু করর ৩১ েন েৃহী শশষ্যকের েীবনী তেকেশে। অেস্র
ঘটনা য়েকক কী ককর অনুকপ্ররোমূেক, প্রকোেনীে ঘটনা বাোই করা
এবং সংকক্কপ য়েো যাে— য়সটা শকন্তু একটা আট্। এটা মানকত
হকব।
প্র: এই য়য আপশন বেকেন, ইউদটউব প্রিৃ ততর কো— আধুশনক
প্রযুতক্র ব্যবহাকর সাশহত্য বা সাশহত্যধমতী শবতিন্ শবষকে েকবষোর
কাকেও নতু ন েতত একসকে। এটা য়তা
একটা িাে দেক। শকন্তু সব্ত্র, শবকশষ
ককর আমাকের য়েকশর য়কানাে য়কানাে
তাকক য়পৌঁকে য়েওোর কােও অকনকটা
বাশক। আপশন শনশ্েই এ ব্যাপাকর
আশাবােী?
উ: অবশ্যই আশম আশাবােী। এেন
য়োকক Kindle, স্াট্ক�ান, iPhone,
iPad-এর মাধ্যকম e-book পকড়।
তকব একটা কো— আশম দঠক এঁ কের
serious পাঠক বকে েে্য কশর না। হাকত
বই শনকে পড়কে য়য-অনুিব হে, য়লেকন বা
য়্রেকন বকস য়�াকনর screen-এ পকড় য়স
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অনুিব হে না— এটা আমার অতিমত। আমরা কল্পনা করকত পাশর
না য়য ঠাকু র-স্বামীতের বই, রবীন্দ্র ও শরৎসাশহত্য সমগ্র Amazon
Cloud-এ েুশককে আকে!
প্র: আবার একটু অতীতিারো কশর, প্রেম য়য-দেন আপশন
শুনকেন আপনাকক শবকেকশ শেকে সকঘের কাে করকত হকব, য়স
দেকনর অনুিূতত।
উ: িে ও শবস্ে। স্বামী শনব্াোনদিতেকক বেোম— আশম
য়কানও দেন ইংকরতেকত বক্ৃতা দেইশন। ততশন বেকেন— প্রিবানদি
শশদেকে য়েকবন। ১৯৭১ সাকে, হতেউকি য়পৌঁেকে মহারাে তাঁর
এক য়প্রৌঢা actress শশষ্যার বিারা আমার য়্রেশনংকের ব্যবস্া ককরন।
ততশন প্রতত রশববার আমার বক্ৃতা শুকন note শনকে সংকশাধন ককর
দেকতন। ততশন আমাকক মাকের মকতা য়স্হ করকতন। আশম তাঁর কাকে
কৃ তজ্ঞ।
মকন পকড় ১৯৭১ সাকে স্বামীতের েন্মদেকন অদ্বিত আশ্রম য়েকক
মকঠ একে েম্ভীর মহারাে আমাকক হতেউকি officially যাওোর
কো বকেন। আশম বেোম— Wrong selection। আরও কত
senior পতডিত সাধু আকেন, তাঁকের পাঠান। ততশন বেকেন— তু শম
যদে য়যকত না-িাও আমাকক োনাও, আশম শমদটংকে য়তামার মত য়পশ
করব।
প্র: প্রেম দেন শবকেকশর মাদটকত পা য়রকে কী মকন হকেশেে?
য়কানও অতিজ্ঞতা স্রকে আকস?
উ: প্যাশরকস েুব প্রততকূ ে অতিজ্ঞতা হকেশেে। স্বামী
শবে্যাত্মানদিতে আমাকক receive করকত একসশেকেন, শকন্তু য়েো

স্বাক্বামমমন্বায়
সবাইমকমল সওয়বাি
(িবাঁ খদমক);
সবান্বা িবািিবািবায়
১৯৭১ সবামল
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পৃদেবীর ইততহাস পড়কে োনা যাে বেকশতিক শবলেব, �রাতস
শবলেব, িারকতর স্বাধীনতা সংগ্রাকমর পশ্াকত ‘মতস’ বা
সাশহকত্যর অবোন কম শকেু য়নই। যুধি প্রেম শুরু হে মানুকষর
মকন, তার পর তা রূপ য়নে যুধিকক্কত্র।
হেশন। য়শকষ আশম Indian ambassador-এর বাশড়কত যাই।
িাশে্যস য়লেকন মকস্কা য়েকক ককেক েন Indian diplomat-এর
সকগে আোপ হকেশেে। পকর শবে্যাত্মানদিতে আমাকক আশ্রকম শনকে
যান। িহু রূমপ নিমিকবািন্দ বইকত পদেককর িাকেশরকত আশম আমার
য়স অতিজ্ঞতা শবশে িাকব তেকেশে।
প্র: আপশন সাশহত্যকপ্রমী, সাশহকত্যর বৃহত্তর য়প্রক্াপকট একস
েকড়া হে একক একক সব শকেু — ধম্ সমােনীতত রােনীতত সব শকেু ,

তসন্ লুইমত
দুে্টবাপুমিবা
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একত সাশহত্যও ঋধি হে শকন্তু য়সই সাশহত্য দেকে শবশ্শাশন্ত প্রততষ্া
করার কো মকন হকে তা বাতু েতা মকন করা হে। অেি সককেরই
োনা য়য, অতস বনাম মতসর েড়াইকে মতসরই েে হে। শকন্তু বাতেকব
য়তমনটা য়েো যাে না— আপনার মকত এর কারেটা কী?
উ: পৃদেবীর ইততহাস পড়কে োনা যাে বেকশতিক শবলেব, �রাতস
শবলেব, িারকতর স্বাধীনতা সংগ্রাকমর পশ্াকত ‘মতস’ বা সাশহকত্যর
অবোন কম শকেু য়নই। যুধি প্রেম শুরু হে মানুকষর মকন, তার পর
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তপবাপ ন্তীয়
িি পমলি
সমঙ্গ
তা রূপ য়নে যুধিকক্কত্র। য়োি ও ক্মতাতেপ্া য়েকক যুকধির প্রবৃতত্ত
মানবমকন উদেত হে।
প্র: রামকৃ ষ্ণ-শবকবকানদি সপিকক্ য়কান দেকদট অনাকোদিত বকে
আপনার মকন হে? এই েকন্যই প্রশ্নটা করশে য়য, এঁ কের েীবনােশ্
শনকে য়তা আে পয্ন্ত বহু কাে হকেকে, য়সোকন এমন য়কানও দেক
শক আকেৌ আকে য়য, য়যোকন আকোকসপিাত করা হেশন? তা হকে
য়সদট য়কান দেক?
উ: আমার কাকে রামকৃ ষ্ণ-শবকবকানদি infinite অে্াৎ
অনন্ত। আমাকের আিাকয্রা শাকস্ত্রর িাষ্য, টীকা, দটপ্পনী কত কী
তেকেকেন এবং তার ওপর কত শবতেৃ ত আকোিনা সহকাকর বহু
গ্রন্থ প্রকাশ করকেন।
য়তমনই অনন্তিাবমে
ঠাকু র-স্বামীতের ওপকরও
িশবষ্যকত বহু গ্রন্থ রদিত
হকব। কথবামৃত-এর বহু শদে
ও িাব বত্ মান সমকের
মানুষেকনর কাকে য়বাধেম্য
নে। স্বামী য়প্রকমশানদি
এমন শকেু শকদের ব্যাে্যা
ককরকেন। স্বামী িূ কতশানদি,
স্বামী য়োককশ্রানদি ও স্বামী
প্রজ্ঞানানদি প্রমুে কথবামৃত-এর ব্যাে্যা ককরকেন। কথবামৃত-এ ঠাকু করর
অকনক কো বা বাক্য এেনও হৃেেগেম করা বা য়বাো কদঠন। য়কানও

জক্ম্বাফবাি
আইিবািউড ও
স্বামী তেতিবািন্দ
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িবামকৃ ষ্ণ কু খরি,
হৃষীমকি
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িাষাশবে-েকবষক যদে এ শবষকে আকোকসপিাত ককরন তকব তা
�েপ্রসূ হকব বকে মকন কশর।
প্র: অধ্যাত্মেীবকন হেকতা য়তমন য়কউ আগ্রহী নন, শকন্তু েীতবা
েণ্ী বা কথবামৃত-এর মকতা গ্রকন্থর সাশহত্যমূে্য শনরূপে করকত শেকে
অকজ্ঞেবােীকের কী িাকব এ সব পড়কত উৎসাশহত হকত বেকবন?
উ: আমাকক যদে য়কানও েনহীন বিীকপ সারা েীবন শনব্াতসত
করা হে তা হকে আশম েু’দট বই— েীতবা ও কথবামৃত— সকগে শনকে
যাব। েকিা না-য়েকন য়েকে য়যমন মুকে োে োকে, য়তমনই নাততেক
বা অকজ্ঞেবােী— য়য য়কউ য়হান না-য়কন— কথবামৃত-এর কো, েল্প,
োন তাঁকের য়মাশহত করকবই করকব— এ আমার শবশ্াস। ধ্বািমলবামক
শ্রীিবামকৃ ষ্ণ গ্রকন্থ আশম লীলবাপ্রসঙ্গ ও কথবামৃত-এর ইততবৃত্ত শবশে
িাকব তেকেশে।
প্র: আপনার য়েেকেীবকনর কো একটু শবশকে বেকবন? বইকের
কো, য়কান সমকে য়কানদট য়েো, কী কী শবষকে প্রিৃ তত।
উ: আমাকের ওকেবসাইকটর ইউদটউব কোকমর য়শকষ John
Monday ৫৬ শমশনট তিশিকো য়টপ ককরকে। তাকত আশম প্রততদট
বইকের প্রসকগে বকেশে।
প্র: সপিােনার কাে সপিকক্ ?
উ: সপিােনার কাে সপিকক্ আশম আকেই বকেশে।
প্র: েশবকত য়েো যাে শবকেকশ োকার সমকে সকঘের সন্্যাসীরা
সু্যট পশরশহত, আপনার েশবকতও য়তমন য়েকেশে। য়কমন অনুিূতত?
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িইপ্রকবাি
অিুষ্বামি
য়েরুো রকঙর সু্যট য়তা নে...
উ: আশম আকমশরকাে আসার সমে ধম্তোর একদট য়োকান
য়েকক এক য়সট সু্যট সকগে শনকে আতস— যা এ য়েকশ িকে না!
তার পর হতেউকি একে প্রিবানদিতে আমাকক হতেউি বুকেিাকি্
নামকরা য়োকাকন পাদঠকে য়েন এবং োশম সু্যট শকনকত বকেন। ততশন
শনকে্শ য়েন— আশ্রকমর তিতকর য়েরুো পকরা এবং বক্ৃতার সমে
য়েরুো কাপড় ব্যবহার ককরা। শকন্তু বাইকর য়বকরাবার সমে বা য়কানও
শবশশষ্ট ব্যতক্র সকগে য়েো করবার সমে সু্যট পরকব। য়েকশ য়েঁ ড়া
য়েরুো ও োতে পাকে িেকে য়োকক মকন করকব তু শম দবরাে্যবান
সাধু। আশম এেনও তাঁর উপকেশ পােন কশর। পঞ্াশ বের অতীত
হকেকে— সমােও পাক্কে, তা সক্বেও। এ য়েকশ উচ্চ মহকে শমশকত
য়েকে সু্যট েরকার।
প্র: কী পড়কত িাে োকে? য়কান শবষে? এেন কী বই পড়কেন?
উ: শরৎিকন্দ্রর মেতেশশ েল্প, পরশুরাকমর েল্পসম্ভার, দেেীপ
রাকের স্ৃততকো পড়শে। য়সই সকগে এেন শ্রীশ্রীমাকের pictorial
বইদটর েকন্য প্রস্তুততও শনকত হকচ্ছ।
প্র: য়কাতিকির সমকে কী িাকব দেন কাটে? পড়াকশানা য়েোতেদে
শনকেই?
উ: য়কাতিকির সমকে োরুে ব্যতে শেোম। প্রতত রশববার এক ঘণ্া
ব ই য়ে র য়ে শ ১২৩
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লীলবাপ্রসঙ্গ-এর অনুবাে সতত্যই েুব কদঠন কাে। আমার েৃঢ
শবশ্াস ঠাকু র শ্রীম এবং সারোনকদির মাধ্যকম কথবামত
ৃ ও
লীলবাপ্রসঙ্গ তেকে য়েকেন। য়কানও মানুষ ওই িাকব গ্রন্থ রিনা
করকত সক্ম নন।
বক্ৃতা ও এক ঘণ্া Zoom-এ প্রশ্ন ও উত্তর য়প্রাগ্রাম শেে, তা োড়া
Ramakrishna: A Divine Life in Pictures-এর কাে ককরশে।
ঠাকু করর ওপর স্বামীতের সাতদট সংস্কৃত তেকবর ইংকরতে অনুবাে
ককরশে। শ্রীরামকৃ কষ্ণর েকন্মাৎসকবর ইততবৃত্ত শবষেক ককেকদট
প্রবধেও তেকেশে। এ োড়া কেকাতার িক্কের েন্য ককেকদট বাংো
বক্ৃতা এোকন য়রকি্ ককর পাদঠকেশে।
প্র: রবীন্দ্রনাকের কো আপশন শুরুকতই বকেকেন, আপনার
েীবকন রবীন্দ্রনাে— কতোশন আকেন?
উ: রবীন্দ্রনাকের েল্পগুচ্ছ ও সঞ্চনয়তবা য়তা পকড়ইশে।
িবানন্তনিমকতি-এর েুই েডি য়বশ ককেক বার পকড়শে এবং তা য়েকক
আেশ্ বাংো িাষা কী রকম হওো উদিত, তা য়েকনশে। আমার
কাকে তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবতের শতবাশষ্কী সংস্করে ১৫ েডি আকে— যা
পচ্শ্মবগে সরকার ৭৫ টাকা মূকে্য প্রকাশ ককরশেে ১৯৬১ সাকে।
আমার েীবন স্বামীতের আেকশ্ শনকবদেত। রবীন্দ্রনাে শেকেন poet
আর স্বামীতে শেকেন prophet— উিকেই স্বমশহমাে য়েেীপ্যমান।
প্র: লীলবাপ্রসঙ্গ-এি অনুবাকের কাে শনকে একটু শবশকে যদে
বকেন।
উ: লীলবাপ্রসঙ্গ-এর অনুবাে সতত্যই েুব কদঠন। আমার েৃঢ শবশ্াস
ঠাকু র শ্রীম এবং সারোনকদির মাধ্যকম কথবামৃত ও লীলবাপ্রসঙ্গ তেকে
য়েকেন। য়কানও মানুষ ওই িাকব গ্রন্থ রিনা করকত সক্ম নন। আশম
পাঠকবে্কক অনুকরাধ কশর, তাঁরা য়যন Sri Ramakrishna and
His Divine Play-র Translator’s Note পকড়ন। য়সোকন আশম
অনুবাে প্রসকগে শবশে িাকব তেকেশে।
স্বামী শবজ্ঞানানদিতে বেকতন, ঠাকু র যাকক দেকে যা করান, য়স
তাই ককর। যা করান, তাই ককর, যত ক্ে করান তত ক্ে ককর। আশম
শনকেকক ধন্য মকন কশর কারে, ঠাকু র আমাকক যন্ত্রস্বরূপ তাঁর কাকে
ব্যবহার ককরকেন। একত আকেৌ আমার এতটু কুও কৃ ততত্ব য়নই।
ছনি: তিদবান্ত তসবাসবাইখর অফ তসন্ লুই
১২৪ ব ই য়ে র য়ে শ

