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ষ পিরেcদ
ীরামকৃ , িগিরশ, শশধর পি ত pভৃিত ভkসে
ঠাকুেরর aসুখ সংবাদ কিলকাতার ভেkরা জািনেত পািরেলন। আলিজেভ aসুখ হiয়ােছ সকেল
বিলেতেছন।
রিববার, 16i aগs, 1885 ী াb; (1লা ভাd, 1292)। kা ষ ী। aেনক ভk তাঁহােক দশর্ন কিরেত
আিসয়ােছন -- িগিরশ, রাম, িনতয্েগাপাল, মিহমা চkবতর্ী, িকেশারী (gp), পি ত শশধর তকর্চুড়ামিণ pভৃিত।
ঠাকুর পূেবর্র নয্ায় আনnময়, ভkেদর সে কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- েরােগর কথা মােক বলেত পাির না। বলেত লjা হয়।
িগিরশ -- আমার নারায়ণ ভাল করেবন।
রাম -- ভাল হেয় যােব।
ীরামকৃ -- (সহােসয্) -- হাঁ, oi আশীবর্াদ কর। (সকেলর হাসয্)
িগিরশ নূতন নূতন আিসেতেছন, ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “েতামার aেনক েগােলর িভতর থাকেত হয়,
aেনক কাজ; তুিম আর িতনবার eেসা।” eiবার শশধেরর সে কথা কিহেতেছন।
[শশধর পি তেক uেপােদশ -- bh o আদয্াশিk aেভদ ]
ীরামকৃ (শশধেরর pিত) -- তুিম আদয্াশিkর কথা িকছু বল।
শশধর -- আিম িক জািন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- eকজনেক eকিট েলাক খুব ভিk কের। েসi ভkেক তামাক সাজার আgন
আনেত বলেল; তা েস বলেল, আিম িক আপনার আgন আনবার েযাগয্? আর আgন আনেলo না! (সকেলর
হাসয্)
শশধর -- আjা, িতিনi িনিমt কারণ, িতিনi uপাদান কারণ। িতিনi জীব জগৎ সৃি কেরেছন, আবার
িতিনi জীবজগৎ হেয় রেয়েছন; েযমন মাকড়সা, িনেজ জাল ৈতয়ার করেল (িনিমt কারণ); আর েসi জাল
িনেজর িভতর েথেক বার করেল (uপাদান কারণ)।
ীরামকৃ -- আর আেছ িযিনi পুrষ িতিনi pকৃিত, িযিনi bh িতিনi শিk। যখন িনিkয়, সৃি িsিত
pলয় করেছন না, তখন তাঁেক bh বিল, পুrষ বিল; আর যখন oi সব কাজ কেরন তখন তাঁেক শিk বিল,
www.ramakrishnavivekananda.info

1885, 16i aগs

pকৃিত বিল। িকnt িযিনi bh িতিনi শিk, িযিনi পুrষ িতিনi pকৃিত হেয় রেয়েছন। জল িsর থাকেলo জল,
আর েহলেল dলেলo জল। সাপ eঁেক েবঁেক চলেলo সাপ; আবার চুপ কের কু িল পািকেয় থাকেলo সাপ।
[ ীরামকৃ bhjােনর কথায় সমািধ -- েভাগ o কমর্ ]
“bh িক তা মুেখ বলা যায় না, মুখ বn হেয় যায়। িনতাi আমার মাতা হািত! িনতাi আমার মাতা হািত!
ei কথা বলেত বলেত েশেষ আর িকছুi বলেত পাের না; েকবল বেল হািত! আবার হািত হািত বলেত বলেত
‘হা’। েশেষ তাo বলেত পাের না! বাহয্শূনয্।”
ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর সমািধs! দাঁিড়েয় দাঁিড়েয়i সমািধs।
সমািধভে র পর িকয়ৎকাল পের বিলেতেছন, ‘kর’ ‘akেরর’ পাের িক আেছ মুেখ বলা যায় না।
সকেল চুপ কিরয়া আেছন, ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “যতkণ িকছু েভাগ বািক থােক িক কমর্ বািক থােক,
ততkণ সমািধ হয় না।1
(শশধেরর pিত) -- “eখন ঈ র েতামায় কমর্ করােcন, েলকচার েদoয়া iতয্ািদ; eখন েতামায় oi সব
করেত হেব।
“কমর্টক
ু ু েশষ হয় েগেল আর না। গৃিহণী বািড়র কাজকমর্ সব েসের নাiেত েগেল ডাকাডািক করেলo আর
েফের না।”

1

েভাৈগ যর্pসkানাং তয়াপhতেচতসাm।
বয্বসায়ািtকা বুিdঃ সমােধৗ ন িবধীয়েত ৷৷
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