1883, 15i eিpল

ভkসে

ীরামকৃ

pথম পিরেcদ
ী ীanপূণার্ পূজা uপলেk ভkসে সুেরndভবেন
সুেরেndর বািড়র uঠােন ঠাকুর ীরামকৃ সভা আেলা কিরয়া বিসয়া আেছন, aপরাh েবলা ছয়টা হiল।
uঠান হiেত পূবর্াসয্ হiয়া ঠাকুরদালােন uিঠেত হয়। দালােনর িভতর সুnর ঠাকুর-pিতমা। মার পাদপেd
জবা, িবl, গলায় পু মালা। মাo ঠাকুরদালান আেলা কিরয়া বিসয়া আেছন।
আজ ী ীanপূণর্াপূজা। ৈচt kা মী, 15i eিpল, 1882 রিববার, 3রা ৈবশাখ, 1290। সুেরnd মােয়র
পূজা আিনয়ােছন তাi ঠাকুেরর িনমntণ। ঠাকুর ভkসে আিসয়ােছন, আিসয়া ঠাকুরদালােন uিঠয়া ী ীঠাকুরpিতমা দশর্ন কিরেলন, pণাম o দশর্নানnর দাঁড়াiয়া মার িদেক তাকাiয়া ীকের মূলমnt জপ কিরেতেছন,
ভেkরা ঠাকুর-pিতমাদশর্ন o pণামানnর pভুর কেছ দাঁড়াiয়া আেছন।
uঠােন ঠাকুর ভkসে আিসয়ােছন। uঠােন সতরি পাতা হiয়ােছ, তাহার uপর চাদর, তাহার uপর
কেয়কিট তািকয়া। eক ধাের েখাল-করতাল লiয়া কেয়কিট ৈব ব বিসয়া আেছন -- সংকীতর্ন হiেব। ঠাকুরেক
েঘিরয়া ভেkরা সব বিসেলন।
ঠাকুর ীরামকৃ েক eকিট তািকয়া লiয়া বিসেত বলা হiল। িতিন তািকয়ার কােছ বিসেলন না। তািকয়া
সরাiয়া বিসেলন।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- তািকয়া েঠসান িদয়া বসা! িক জােনা, aিভমান তয্াগ করা বড় কিঠন। ei
িবচার কc, aিভমান িকছু নয়। আবার েকাথা েথেক eেস পেড়!
“ছাগলেক েকেট েফলা েগেছ, তবু a -pতয্ নড়েছ।
“sেp ভয় েদেখছ; ঘুম েভেঙ েগল, েবশ েজেগ uঠেল তবু বুক dড়dড় কের। aিভমান িঠক েসiরকম।
তািড়েয় িদেলo আবার েকাথা েথেক eেস পেড়! aমিন মুখ ভার কের বেল, আমায় খািতর কেl না।”
েকদার -- তৃণাদিপ সুনীেচন, তেরািরব সিহ ুনা।
ীরামকৃ -- আিম ভেkর েরণুর েরণু।
[ৈবদয্নােথর pেবশ]
ৈবদয্নাথ কৃতিবদয্। কিলকাতার বড় আদালেতর uিকল, ঠাকুরেক হাতেজাড় কিরয়া pণাম কিরেলন o
eকপাে র্ আসন gহণ কিরেলন।
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সুেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- iিন আমার আtীয়।
ীরামকৃ -- হাঁ, eঁর sভাবিট েবশ েদখিছ।
সুেরnd -- iিন আপনােক িক িজjাসা করেবন, তাi eেসেছন।
ীরামকৃ (ৈবদয্নােথর pিত) -- যা িকছু েদখছ, সবi তাঁর শিk। তাঁর শিk বয্িতেরেক কাr িকছু করবার
েজা নাi। তেব eকিট কথা আেছ, তাঁর শিk সব sােন সমান নয়। িবদয্াসাগর বেলিছল, “ঈ র িক কাrেক েবিশ
শিk িদেয়েছন?” আিম বললুম, শিk কমেবিশ যিদ না িদেয় থােকন, েতামায় আমরা েদখেত eেসিছ েকন?
েতামার িক dেটা িশঙ েবিরেয়েছ? তেব দাঁড়ােলা েয, ঈ র িবভূrেপ সবর্ভূেত আেছন, েকবল শিkিবেশষ।
[sাধীন icা না ঈ েরর icা? Free will or God's Will]
ৈবদয্নাথ -- মহাশয়! eকিট সেnহ আমার আেছ। ei েয বেল Free Will aথর্াৎ sাধীন icা -- মেন
কেl ভাল কাজo কেt পাির, মn কাজo কেt পাির, eিট িক সতয্? সতয্ সতয্i িক আমরা sাধীন?
ীরামকৃ -- সকলi ঈ রাধীন। তাঁরi লীলা। িতিন নানা িজিনস কেরেছন। েছাট, বড়, বলবান, dবর্ল,
ভাল, মn। ভালেলাক; মnেলাক। e-সব তাঁর মায়া, েখলা। ei েদখ না, বাগােনর সব গাছ িকছু সমান হয় না।
“যতkণ ঈ রেক লাভ না হয়, ততkণ মেন হয় আমরা sাধীন। e- ম িতিনi েরেখ েদন, তা না হেল
পােপর বৃিd হত। পাপেক ভয় হত না। পােপর শািs হত না।
“িযিন ঈ রলাভ কেরেছন, তাঁর ভাব িক জােনা? আিম যnt, তুিম যntী; আিম ঘর, তুিম ঘরণী; আিম রথ,
তুিম রথী; েযমন চালাo, েতমিন চিল। েযমন বলাo, েতমিন বিল।”
[ঈ রদশর্ন িক eকিদেন হয়? সাধুস pেয়াজন ]
ীরামকৃ (ৈবদয্নােথর pিত) -- তকর্ করা ভাল নয়; আপিন িক বল?
ৈবদয্নাথ -- আেj হাঁ, তকর্ করা ভাবিট jান হেল যায়।
ীরামকৃ -- Thank you (সকেলর হাসয্)। েতামার হেব! ঈ েরর কথা যিদ েকu বেল, েলােক িব াস
কের না। যিদ েকান মহাপুrষ বেলন, আিম ঈ রেক েদেখিছ তবুo সাধারণ েলােক েসi মহাপুrেষর কথা লয় না।
েলােক মেন কের, o যিদ ঈ র েদেখেছ, আমােদর েদিখেয় িদg। িকnt eকিদেন িক নাড়ী েদখেত েশখা যায়?
ৈবেদয্র সে aেনকিদন ধের ঘুরেত হয়; তখন েকাnটা কেফর েকাnটা বায়ূর েকাnটা িপেtর নাড়ী বলা েযেত
পাের। যােদর নাড়ী েদখা বয্বসা, তােদর স করেত হয়। (সকেলর হাসয্)
“aমুক নmেরর সুতা, েয-েস িক িচনেত পাের? সুেতার বয্বসা কেরা, যারা বয্বসা কের, তােদর েদাকােন

www.ramakrishnavivekananda.info

1883, 15i eিpল

িকছুিদন থাক, তেব েকাnটা চিlশ নmর, েকাnটা eকচিlশ নmেরর সুতা ঝাঁ কের বলেত পারেব।”
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