
1882, 19েশ নেভmবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk মেনােমাহন o ীযুk সুেরেndর বাটীেত ীরামকৃ  
 
       পেরর রিববাের (19েশ মেভmর 1882 ী াb) ৺জগdাtীপূজা, সুেরnd িনমntণ কিরয়ােছন। িতিন ঘর বািহর 
কিরেতেছন -- কখন ঠাকুর আেসন। মাsারেক েদিখয়া িতিন বিলেতেছন, “তুিম eেসছ, আর িতিন েকাথায়?” 
eমন সকয় ঠাকুেরর গািড় আিসয়া uপিsত। কােছ ীযুk মেনােমাহেনর বািড়, ঠাকুর pথেম েসখােন নািমেলন, 
েসখােন eকটু িব াম কিরয়া সুেরেndর বািড়েত আিসেবন। 
 
        মেনােমাহেনর ৈবঠকখানায় ঠাকুর বিলেতিছেলন, “েয aিক ন, েয দীন, তার ভিk ঈ েরর িpয় িজিনস। 
েখাল মাখােনা জাব েযমন গrর িpয়! dেযর্াধন aত টাকা aত ঐ যর্ েদখােত লাগল; িকnt তার বাটীেত ঠাকুর 
েগেলন না। িতিন িবdেরর বাটী েগেলন। িতিন ভkবৎসল, বৎেসর পােছ েযমন গাভী ধায় েসirপ িতিন ভেkর 
পােছ পােছ যান।” 
 
        ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
 েয ভাব লািগ পরম েযাগী, েযাগ কের যুগ-যুগাnের। 
 হেল ভােবর uদয় লয় েস েযমন েলাহােক চুmক ধের। 
 
        “ৈচতনয্েদেবর কৃ নােম ar পড়ত। ঈ রi বst, আর সব aবst। মানুষ মেন করেল ঈ রলাভ করেত 
পাের। িকnt কািমনী-কা ন েভাগ করেতo মt। মাথায় মািণক রেয়েছ তবু সাপ বয্াঙ েখেয় মের! 
 
        “ভিki সার। ঈ রেক িবচার কের েক জানেত পারেব। আমার দরকার ভিk। তাঁর aনn ঐ যর্ aত 
জানবার িক দরকার? eক েবাতল মেদ যিত মাতাল হi িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, েস খবের আমার িক 
দরকার? eকঘিট জেল আমার তৃ ার শািn হেত পাের; পৃিথবীেত কত জল আেছ, েস খবের আমার pেয়াজন 
নাi।” 
 

[সুেরেndর দাদা o সদরoয়ালার পদ -- জািতেভদ --  
caste system and problem of the Untouchables solved -- Theosophy] 

 
        ীরামকৃ  eiবার সুেরেndর বািড়েত আিসয়ােছন। আিসয়া েদাতলার ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। সুেরেndর 
েমােজাভাi সদরoয়ালা, িতিনo uপিsত িছেলন। aেনক ভk ঘের সমেবত হiয়ােছন। ঠাকুর সুেরেndর দাদােক 
বিলেতেছন, “আপিন জজ, তা েবশ; eিট জানেবন সবi ঈ েরর শিk। বড় পদ িতিনi িদেয়েছন, তাi হেয়েছ। 
েলােক মেন কের আমরা বড়েলাক; ছােদর জল িসংেহর মুখoয়ালা নল িদেয় পেড়, মেন হয় িসংহটা মুখ িদেয় জল 
বার কেc। িকnt েদখ েকাথাকার জল। েকাথা আকােশ েমঘ হয়, েসi জল ছােদ পেড়েছ, তারপর গিড়েয় নেল 
যাc; তারপর িসংেহর মুখ িদেয় েবrেc।” 
 
        সুেরেndর াতা -- মহাশয়, bাhসমােজ বেল stী-sাধীনতা; জািতেভদ uিঠেয় দাo; e-সব আপনার িক 
েবাধ হয়? 
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        ীরামকৃ  -- ঈ েরর uপর নূতন aনুরাগ হেল oiরকম হয়। ঝড় eেল ধুেলা oেড়, েকাn টা আমড়া, আর 
েকাn টা েতঁতুলগাছ, েকাn টা আমগাছ েবাঝা যায় না। ঝড় েথেম েগেল, তখন েবাঝা যায়। নবানুরােগর ঝড় েথেক 
েগেল kেম েবাঝা যায় েয, ঈ রi ে য়ঃ িনতয্পদাথর্ আর সব aিনতয্। সাধুস  তপসয্া না করেল e-সব ধারণা 
হয় না! পােখায়ােজর েবাল মুেখ বলেল িক হেব; হােত আনা বড় কিঠন। ধু েলকচার িদেল িক হেব; তপসয্া চাi, 
তেব ধারণা হেব। 
 
        “জািতেভদ? েকবল eক uপায় জািতেভদ uিঠেত পাের। েসিট ভিk। ভেkর জািত নাi। asৃশয্ জাত d 
হয় -- চ াল ভk হেল আর চ াল থােক না! ৈচতনয্েদব আচ ােল েকাল িদেয়িছেলন। 
 
        “bhjানীরা হিরনাম কের, খুব ভাল। বয্াকুল হেয় ডাকেল তাঁর কৃপা হেব, ঈ রলাভ হেব। 
 
        “সব পথ িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়। eক ঈ রেক নানা নােম ডােক। েযমন eকঘােটর জল িহnুরা খায়; 
বেল জল; আর-eকঘােট ী ানরা খায়, বেল oয়াটার; আর-eকঘােট মুসলমােনরা খায়, বেল পািন।” 
 
        সুেরেndর াতা -- মহাশয়, িথoজিফ িকrপ েবাধ হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েনিছ নািক oেত aেলৗিকক শিk (Miracles) হয়। েদব েমাড়েলর বািড়েত েদেখিছলাম 
eকজন িপশাচিসd। িপশাচ কত িক িজিনস eেন িদত। aেলৗিকক শিk িনেয় িক করব? oর dারা িক ঈ রলাভ 
হয়? ঈ র যিদ না লাভ হল তাহেল সকলi িমথয্া! 
 


