
1885, 28েশ জুলাi 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o গৃহেsর ম লকামনা -- রেজাgেণর িচh 
 
        e পযর্n গৃহsামী ঠাকুেরর িম  মুখ করাiবার েকানo েচ া কেরন নাi। ঠাকুর sতঃpবৃt হiয়া গৃহsামীেক 
বিলেতেছন -- 
 
        “িকছু েখেত হয়। যdর মােক তাi েসিদন বললুম -- ‘oেগা িকছু (েখেত) দাo’! তা না হেল পােছ গৃহেsর 
aম ল হয়!” 
 
        গৃহsামী িকছু িম াn আনাiয়া িদেলন। ঠাকুর খাiেতেছন। নn বসু o aনয্ানয্ সকেল ঠাকুেরর িদেক 
eকদৃে  চািহয়া আেছন। েদিখেতেছন িতিন িক িক কেরন। 
 
        ঠাকুর হাত ধুiেবন, চাদেরর uপর েরকািব কিরয়া িম াn েদoয়া হiয়ািছল, েসখােন হাত েধায়া হiেব না। 
হাত ধুiবার জনয্ eকজন ভৃতয্ িপকদািন আিনয়া uপিsত হiল। 
 
        িপকদািন রেজাgেণর িচh। ঠাকুর েদিখয়া বিলয়া uিঠেলন, “িনেয় যাo, িনেয় যাo।” গৃহsামী বিলেতেছন, 
“হাত ধুন।” 
 
        ঠাকুর aনয্মনs। বিলেলন, “িক? -- হাত েধােবা? 
 
        ঠাকুর দিkেণ বারাnার িদেক uিঠয়া েগেলন। মিণেক আjা কিরেলন, “আমার হােত জল দাo।” মিণ 
ভৃ ার হiেত জল ঢািলয়া িদেলন। ঠাকুর িনেজর কাপেড় হাত পঁুিছয়া আবার বিসবার sােন িফিরয়া আিসেলন। 
ভdেলাকেদর জনয্ েরকািব কিরয়া পান আনা হiয়ািছল। েসi েরকািবর পান ঠাকুেরর কােছ লiয়া যাoয়া হiল, 
িতিন েস পান gহণ কিরেলন না। 
 

[i েদবতােক িনেবদন -- jানভিk o dাভিk ] 
 
        নn বসু ( ীরামকৃে র pিত) -- eকটা কথা বলব? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক? 
 
        নn বসু -- পান েখেলন না েকন? সব িঠক হল, oiিট aনয্ায় হেয়েছ! 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েক িদেয় খাi; -- oi eকটা ভাব আেছ। 
 
        নn বসু -- o েতা i েতi পড়ত। 
 
        ীরামকৃ  -- jানপথ eকটা আেছ; আর ভিkপথ eকটা আেছ। jানীর মেত সব িজিনসi bhjান কের 
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লoয়া যায়! ভিkপেথ eকটু েভদবুিd হয়। 
 
        নn -- oটা েদাষ হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- o আমার eকটা ভাব আেছ। তুিম যা বলছ o িঠক বেট -- o-o আেছ। 
 
        ঠাকুর গৃহsামীেক েমাসােহব হiেত সাবধান কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আর eকটা সাবধান! েমাসােহবরা sােথর্র জনয্ েবড়ায়। (pসেnর িপতােক) আপনার িক 
eখােন থাকা হয়? 
 
        pসেnর িপতা -- আেj না, ei পাড়ােতi থাকা হয়। তামাক icা কrন। 
 
        নn বসুর বািড়িট খুব বড় তাi ঠাকুর বিলেতেছন -- যdর বািড় eত বড় নয়; তাi তােক েসিদন বললাম। 
 
        নn -- হাঁ, িতিন েজাড়াসাঁেকােত নূতন বািড় কেরেছন। 
 
        ঠাকুর নn বসুেক uৎসাহ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নn বসুর pিত) -- তুিম সংসাের েথেক ঈ েরর pিত মন েরেখছ, e িক কম কথা? েয 
সংসারতয্াগী েস েতা ঈ রেক ডাকেবi। তােত বাহাdির িক? সংসাের েথেক েয ডােক, েসi ধনয্! েস বয্িk িবশ 
মন পাথর সিরেয় তেব েদেখ। 
 
        “eকটা ভাব আ য় কের তাঁেক ডাকেত হয়। হনুমােনর jানিk, নারেদর dাভিk। 
 
        “রাম িজjাসা করেলন, ‘হনুমান! তুিম আমােক িক ভােব aচর্না কর?’ হনুমান বলেলন, ‘কখনo েদিখ, তুিম 
পূণর্ আিম aংশ; কখনo েদিখ তুিম pভু আিম দাস; আর রাম যখন তttjান হয়, তখন েদিখ, তুিমi আিম -- 
আিমi তুিম।’ -- 
 
        “রাম নারদেক বলেলন, ‘তুিম বর লo।’ নারদ বলেলন, ‘রাম! ei বর দাo, েযন েতামার পাদপেd 

dাভিk হয়, আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi!” 
 
        eiবার ঠাকুর গােtাtান কিরেবন। 
 
        ীরামকৃ  (নn বসুর pিত) -- গীতার মত -- aেনেক যােক গেণ মােন, তােত ঈ েরর িবেশষ শিk aেছ। 
েতামােত ঈ েরর শিk আেছ। 
 
        নn বসু -- শিk সকল মানুেষরi সমান। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- oi eক েতামােদর কথা; -- সকল েলােকর শিk িক সমান হেত পাের? 
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িবভুrেপ িতিন সবর্ভূেত eক হেয় আেছন বেট, িকnt শিkিবেশষ! 
 
        “িবদয্াসাগরo oi কথা বলিছল, -- ‘িতিন িক কাrেক েবিশ শিk কাrেক কম শিk িদেয়েছন?’ তখন 
আিম বললাম -- যিদ শিk িভn না হয়, তাহেল েতামােক আমরা েকন েদখেত eেসিছ? েতামার মাথায় িক dেটা 
িশং েবিরেয়েছ?” 
 
        ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। ভেkরাo সে  সে  uিঠেলন। প পিত সে  সে  pতুয্দগমন কিরয়া dারেদেশ 
েপৗঁছাiয়া িদেলন। 


