
1883, 28েশ নেভmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  সমািধs -- ঈ রােবেশ মার সে  কথা 
 
        ঠাকুর aেনকkণ বিসয়া আেছন। েকশবেক েদিখবার জনয্ aৈধযর্ হiয়ােছন। েকশেবর িশেষয্রা িবনীতভােব 
বিলেতেছন, িতিন eকটু ei িব াম করেছন, eiবার eকটু পের আসেছন। 
 
        েকশেবর স টাপn পীড়া। তাi িশেষয্রা o বািড়র েলােকরা eত সাবধান। ঠাকুর িকnt েকশবেক েদিখেত 
utেরাtর বয্s হiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর িশষয্েদর pিত) -- হয্াঁগা! তাঁর আসবার িক দরকার? আিমi েভতের যাi না েকন? 
 
        pসn (িবনীতভােব) -- আেj, আর eকটু পের িতিন আসেছন। 
 
        ঠাকুর -- যাo; েতামরাi aমন করছ! আিমi িভতের যাi। 
 
        pসn ঠাকুরেক ভুলাiয়া েকশেবর গl কিরেতেছন। 
 
        pসn -- তাঁর aবsা আর-eকরকম হেয় েগেছ। আপনারi মেতা মার সে  কথা কন। মা িক বেলন, েন 
হােসন-কাঁেদন। 
 
        েকশব জগেতর মার সে  কথা কন, হােসন-কাঁেদন -- ei কথা িনবামাt ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন। 
েদিখেত েদিখেত সমািধs! 
 
        ঠাকুর সমািধs! শীতকাল, গােয় সবুজ রেঙর বনােতর গরম জামা; জামার uপর eকখািন বনাত। unত 
েদহ, দৃি  িsর। eেকবাের মg! aেনকkণ ei aবsায়। সমািধভ  আর হiেতেছ না। 
 
        সnয্া হiয়ােছ! ঠাকুর eকটু pকৃিতs। পাে র্র ৈবঠকখানায় আেলা jালা হiয়ােছ। ঠাকুরেক েসi ঘের 
বসাiবার েচ া হiেতেছ। 
 
        aেনক কে  তাঁহােক ৈবঠকখানার ঘের লiয়া যাoয়া হiল। 
 
        ঘের aেনকgিল আসবাব -- েকৗচ, েকদারা, আলনা, গয্ােসর আেলা। ঠাকুরেক eকখানা েকৗেচর uপর 
বসােনা হiল। 
 
        েকৗেচর uপর বিসয়াi আবার বাহয্শূনয্, ভাবািব । 
 
        েকৗেচর uপর দৃি পাত কিরয়া েযন েনশার েঘাের িক বিলেতেছন, “আেগ e-সব দরকার িছল। eখন আর 
িক দরকার? 
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        (রাখাল দৃে ) -- “রাখাল, তুi eেসিছস?” 
 

[জগnাতাদশর্ন o তাঁহার সিহত কথা -- Immortality of the Soul] 
 
        বিলেত বিলেত ঠাকুর আবার িক েদিখেতেছন। বলেছন, 
 
        “ei েয মা eেসেছা! আবার বারাণসী কাপড় পের িক েদখাo। মা হয্া াম কেরা না! বেসা েগা বেসা!” 
 
        ঠাকুেরর মহাভােবর েনশা চিলেতেছ। ঘর আেলাকময়। bাhভেkরা চতুর্িদেক আেছন। লাটু, রাখাল, মাsার 
iতয্ািদ কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর ভাবাবsায় আপনা-আপিন বিলেতেছন, 
 
        “েদহ আর আtা। েদহ হেয়েছ আবার যােব! আtার মৃতুয্ নাi। েযমন সুপাির; পাকা সুপাির ছাল েথেক 
আলাদা হেয় থােক, কাঁচা েবলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শk। তাঁেক দশর্ন করেল, তাঁেক লাভ 
করেল েদহবুিd যায়! তখন েদহ আলাদা, আtা আলাদা েবাধ হয়।” 
 
        [েকশেবর pেবশ] 
 
        েকশব ঘের pেবশ কিরেতেছন। পূবর্িদেক dার িদয়া আিসেতেছন। যাঁহারা তাঁহােক bাhসমাজ-মিnের বা 
টাuনহেল েদিখয়ািছেলন, তাঁহারা তাঁহার aিsচমর্সার মূিতর্ েদিখয়া aবাk  হiয়া রিহেলন। েকশব দাঁড়াiেত 
পািরেতেছন না, েদয়াল ধিরয়া ধিরয়া agসর হiেতেছন। aেনক কে র পর েকৗেচর সmুেখ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ঠাকুর iিতমমেধয্ েকৗচ হiেত নািময়া িনেচ বিসয়ােছন। েকশব ঠাকুরেক দশর্নলাভ কিরয়া ভূিম  হiয়া 
aেনকkণ ধিরয়া pণাম কিরেতেছন। pণামাnর uিঠয়া বিসেলন। ঠাকুর eখনo ভাবাবsায়। আপনা-আপিন িক 
বিলেতেছন। ঠাকুর মার সে  কথা কিহেতেছন। 
 


