
1883, 22েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

চতুিবর্ংশ পিরেcদ 
 

ীযুk aধেরর বািড় -- রাখাল, ঈশান pভৃিত ভkসে  ীরামকৃ  
 

[বালেকর িব াস, asৃশয্ জািত (The Untouchables) o শ রাচাযর্, সাধুর hদয় ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় aধেরর বািড় ভাগমন কিরয়ােছন। ঠাকুর aধেরর ৈবঠকখানায় বিসয়া 
আেছন। ৈবকালেবলা। রাখাল, aধর, মাsার, iশান1 pভৃিত o aেনকgিল পাড়ার েলাক uপিsত। 
 
        ীযুk ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায়েক ঠাকুর ীরামকৃ  ভালবািসেতন। িতিন Accountant General's 
Office-e  eকজন সুপািরনেটে n িছেলন। েপনশন লiবার পের িতিন দান-ধয্ান, ধমর্কমর্ লiয়া থািকেতন o 
ঠাকুরেক মােঝ মােঝ দশর্ন কিরেতন। েমছুয়াবাজার sীেট তাঁহার বািড়েত ঠাকুর eকিদন আিসয়া নেরndািদ 
ভkসে  আহারািদ কিরয়ািছেলন o pায় সমs িদন িছেলন। েসi uপলেk ঈশান aেনকgিল েলাকেক িনমntণ 
কিরয়ািছেলন। 
 
        ীযুk নেরেndর আিসবার কথা িছল, িকnt িতিন আিসেত পােরন নাi। ঈশান েপনশন লiবার পর ঠাকুেরর 
িনকট দিkেণ ের pায় যাতায়াত কেরন o ভাটপাড়ােত গ াতীের িনজর্েন মােঝ মােঝ ঈ রিচnা কেরন। সmpিত 
ভাটপাড়ায় গায়tীর পুর রণ কিরবার icা িছল। 
 
        আজ শিনবার, 22েশ েসেpmর, 1883 ী াb (6i আি ন, কৃ া ষ ী)। 
 
       ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- েতামার েসi গlিট বলেতা; েছেল িচিঠ পািঠেয়িছল। 
 
        ঈশান (সহােসয্) -- eকিট েছেল নেল েয ঈ র আমােদর সৃি  কেরেছন। তাi েস pাথর্না জানাবার জনয্ 
i রেক eকখািন িচিঠ িলেক ডাকবােk েফেল িদিছল। িঠকান িদিছল, sগর্। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েদখেল! ei বালেকর মেতা িব াস2। তেব হয়, (ঈশােনর pিত) -- আর েসi 
কমর্তয্ােগর কথা? 
 
        ঈশান -- ভগবানলাভ হেল সnয্ািদ কমর্ তয্গ হেয় যায়। গ াতীের সকেল সnয্া করেছ, eকজন করেছ না। 

                                                 
1 ঈশােনর পুtগণ সকেলi কৃতিবদয্। েজয্  -- েগাপাল িডs ি k ট্  ময্ািজে ট হiয়ািছেলন। মধয্ম -- ীশচnd িডসি k ট্  জজ 
হiয়ািছেলন। ীযুk সতীশ নেরেndর সহপাঠী সুnর পােখায়াজ বাজাiেত পািরেতন। িতিন গাজীপুের সরকারী কমর্ কিরেতন, তাঁহারi 
বাসায় নেরnd pbজয্া aবsায় িকছুিদন িছেলন o েসiখােন থািকয়া পoহারী বাবােক দশর্ন কিরয়ািছেলন। াতােদর মেধয্ aনয্তম 

ীযুk িগিরশ কিলকাতা িব িবদয্ালেয়র aয্ািসsাn েরিজ ােরর কাযর্ aেনকিদন কিরয়ািছেলন। 
   ঈশান eত দান কিরেতন েয, েশেষ েদনাgs হiয়া aিত কে  পিড়য়ািছেলন। তাঁহার মৃতুয্র aেনক বৎসর পূেবর্i তাঁহার 
পtীিবেয়াগ হiয়ািছল। 
  ঈশান ভাটপাড়ায় pায় মেধয্ মেধয্ িগয়া িনজর্েন সাধন-ভজন কিরেতন। 
2 The kingdom of heaven is revealed unto babes but is hidden from the wise and the prudent -- 
Bible. 



1883, 22েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

তােক িজjাসা করায় েস বলেল, আমার aেশৗচ হেয়েছ, সnয্া3 করেত নাi। মরণােশৗচ, আর জnােশৗচ di-i 
হেয়েছ। aিবদয্া মার মৃতুয্ হেয়েছ, আtারােমর জn হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আর আtjান হেল জািতেভদ থােক না, েসi কথািট? 
 
        ঈশান -- কাশীেত গ াsান কের শ রাচাযর্ িসঁিড়েত uঠেছন -- eমন সময় কুkুরপালক চ ালেক সামেন 
েদেখ বলেলন, ei তুi আমায় ছঁুিল। চnাল বলেল, ঠাকুর, তুিমo আমায় েছাঁo নাi -- আিমo েতামায় ছঁুi নাi; 
আtা সকেলরi anযর্ামী আর িনিলর্p। সুরােত সূেযর্র pিতিবm আর গ াজেল সূেযর্র pিতিবm e-dেয় িক েভদ 
আেছ?4 
 
         ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর েসi সমnেয়র কথা, সব মত িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়?5 
 
        ঈশান (সহাসয্) -- হির-হেরর eক ধাতু, েকবল pতয্েয়র েভদ, িযিনi হির িতিনi হর। িব াস থাকেলi 
হল। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর েসi কথািট -- সাধুর hদয় সকেলর েচেয় বড়। 
 
        ঈশান (সহােসয্) -- সকেলর েচেয় বড় পৃিথবী, তার েচেয় বড় সাগর, তার েচেয় বড় আকাশ। িকnt ভগবান 
িব ু eক পেদ sগর্, মতর্য্, পাতাল, িtভুবন aিধকার কেরিছেলন। েসi িব ুপদ সাধুর hদেয়র মেধয্! তাi সাধুর 
hদয় সকেলর েচেয় বড়।  
 
        ei সকল কথা িনয়া ভেkরা আনn কিরেতেছন। 
 

                                                 
3 মৃতা েমাহময়ী মাতা জােতা েবাধময়ঃ সূতঃ। 
  সূতকdয়সংpােpৗ কথং সnয্ামুপাসমেহ  ৷৷ 
  hদাকােশ িচদািদতয্ঃ সদা ভাসিত ভাসিত। 
  নাsেমিত ন েচােদিত কথং সnয্ামুপাসমেহ ৷৷                                          [ৈমেtয়ুয্পিনষd  2য় aধয্ায়] 
4 সবর্ভূতsমাtানং সবর্ভূতািন চাtিন। 
  ikেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ ৷৷                                                                [গীতা, 6।29] 
5 েয তথা মাং pপদেn তাংsৈথব ভজাময্হm ।                                                          [গীতা, 4।11] 


