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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

শয্ামপুকুর বাটীেত নেরnd, ডাkার সরকার pভৃিত ভkসে  
 

[ডাkার সরকার o সবর্ধমর্ পরীkা (Comparative Religion)] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  নেরnd, মিহমাচরণ, মাsার, ডাkার সরকার pভৃিত ভkসে  শয্ামপুকুর বাটীেত িdতলার 
ঘের বিসয়া আেছন। েবলা pায় eকটা। 24েশ aেkাবর, 1885, 9i কািতর্ক (শিনবার, কৃ া pিতপদ)। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার e (েহািমoপয্ািথক) িচিকৎসা েবশ। 
 
        ডাkার -- eেত েরাগীর aবsা বiেয়র সে  েমলােত হয়। েযমন iংেরজী বাজনা, -- েদেখ পড়া আর 
গাoয়া। 
 
        “িগিরশ েঘাষ কi? -- থাk  থাk  কাল েজেগেছ।” 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, িসিdর েনশার মেতা ভাবাবsায় হয়, oিট িক? 
 
        ডাkার (মাsারেক) -- Nervous centre -- action বn হয়, তাi aসাড় -- e-িদেক পা টেল, যত 
energies brain-  eর িদেক যায়। ei nervous system িনেয় Life । ঘােড়র কােছ আেছ -- Medulla 
Oblongata; তার হািন হেল Life extinct হেত পাের। 
 
        ীযুk মিহমা চkবতর্ী সুষুmা নাড়ীর িভতের কুলকূ িলনী শিkর কথা বিলেতেছন, -- “sাiনয্াl  কডর্-eর 
িভতর সুষুmা নাড়ী সূkভােব আেছ -- েকu েদখেত পায় না। মহােদেবর বাকয্।” 
 
        ডাkার -- মহােদব man in the maturity-েক  examine কেরেছ। European-রা Embryo 
েথেক maturity পযর্n সমs stage েদেখেছ। Comparative History সব জানা ভাল। সাঁoতালেদর 
history পেড় জানা েগেছ েয, কালী eকজন সাঁoতালী মাগী িছল -- খুব লড়াi কেরিছল। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েতামরা েহেসা না। আবার Comparative anatomy-েত  কত uপকার হেয়েছ, েশােনা। pথেম 
pancreatic juice o bile-   (িপেtর) action-   (িkয়ার) তফাত েবাঝা যািcল না। তারপর Claude 
Bernard খরেগােশর stomach, liver pভৃিত examine কের েদখােল েয, bile-eর action আর oi 
juice-eর action আলাদা। 
 
        “তাহেলi দাঁড়ােলা েয, lower animal-েদর   আমােদর েদখা uিচত -- ধু মানুষেক েদখেল হেব না। 
 
        “েসirপ Comparative Religion-েত  িবেশষ uপকার! 
 
        “ei েয iিন (পরমহংসেদব) যা বেলন, তা aত anের লােগ েকন? eঁর সব ধমর্ েদখা আেছ -- িহঁd, 
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মুসলমান, ী ান, শাk, ৈব ব, -- e-সব iিন িনেজ কের েদেখেছন। মধুকর নানা ফুেল বেস মধ ুস য় করেল 
তেবi চাকিট েবশ হয়।” 
 
        মাsার (ডাkারেক) -- iিন (মিহমা) খুব সাiেয়n্  পেড়েছন। 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- িক Maxmuller's Science of Religion? 
 
        মিহমা ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনার aসুখ, ডাkােররা আর িক করেব? যখন নলাম েয আপনার 
aসুখ কেরেছ, তখন ভাবলাম েয ডাkােরর aহংকার বাড়ােcন। 
 
        ীরামকৃ  -- iিন খুব ভাল ডাkার। আর খুব িবদয্া। 
 
        মিহমাচরণ -- আjা হাঁ, uিন জাহাজ, আর আমরা সব িডি । 
 
        ডাkার িবনীত হiয়া হাতেজাড় কিরেতেছন। 
  
        মিহমা -- তেব oখােন (ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ) সবাi সমান। 
 
        ঠাকুর নেরndেক গান গাiেত বিলেতেছন। 
 
        নেরেনdর গান: 
 
        (1) েতামােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা। 
 
        (2) aহংকাের মt সদা, aপার বাসনা। 
 
        (3)  চমৎকার aপার, জগৎ রচনা েতামার! 
 েশাভার আগার িব  সংসার! 
 
        (4)  মহা িসংহাসেন বিস েনিছ েহ িব পিতঃ 
 েতামাির রিচত ছn মহান িবে র গীত। 
 মেতর্য্র মৃিtকা হেয়, kুd ei ক  লেয়, 
 আিমo dয়াের তব, হেয়িছ েহ uপনীত। 
 িকছু নািহ চািহ েদব, েকবল দশর্ন মািগ, 
 েতামাের যথা রিব শশী, েসi সভা মােঝ বিস, 
 eকােn গাiেত চােহ ei ভকেতর িচত। 
 
        (5) oেহ রাজরােজ র, েদখা দাo! 
 কrণািভখারী আিম কrণা কটােk চাo ৷৷ 
 চরেণ uৎসগর্ দান, কিরেতিছ ei pাণ, 



1885, 24েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 সংসার-aনলকুে  ঝলিস িগয়ােছ তাo ৷৷ 
 কলুষ-কলে  তােহ আবিরত e-hদয়; 
 েমােহ মুg মৃতpায়, হেয় আিছ দয়াময়, 
 মৃতস ীবনী মেnt েশামৃ ন কিরেয় লo ৷৷ 
 
        (6) হির-রস-মিদরা িপেয় মম মানস মােতাের! 
 লুটােয় aবনীতেল হির হির বিল কাঁেদাের ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  -- আর ‘েয কুছ্  হয্ায় তঁুিহ হয্ায়।’ 
 
        ডাkার -- আহা! 
 
        গান সমাp হiল। ডাkার মুgpায় হiয়ােছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ডাkার aিত ভিkভােব হাতেজাড় কিরয়া ঠাকুরেক বিলেতেছন, ‘তেব আজ যাi্ , -- আবার 
কাল আসব।’ 
 
        ীরামকৃ  -- eকটু থাক না! িগিরশ েঘাষেক খপর িদেয়েছ। (মিহমােক েদখাiয়া) iিন িবdান হিরনােম 
নােচন, aহংকার নাi। েকাnগের চেল িগছেলন -- আমরা িগছলাম বেল; আবার sাধীন, ধনবান, কাr চাকির 
করেত হয় না! (নেরndেক েদখাiয়া) e েকমন? 
 
        ডাkার -- খুব ভাল! 
 
        ীরামকৃ  -- আর iিন -- 
 
        ডাkার -- আহা! 
 
        মিহমাচরণ -- িহnুেদর দশর্ন না পড়েল দশর্ন পড়াi হয় না। সাংেখয্র চতুিবর্ংশিত তtt ioেরাপ জােন না -- 
বুঝেতo পাের না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক িতন পথ তুিম বেলা? 
 
        মিহমা -- সৎপথ -- jােনর পথ। িচৎপথ, েযােগর। কমর্েযাগ। তাi চার আ েমর িkয়া, িক িক কতর্বয্, eর 
িভতর আসেছ। আনnপথ -- ভিkেpেমর পথ। -- আপনােত িতন পেথরi বয্াপার -- আপিন িতন পেথরi খপর 
বাতেল েদন! (ঠাকুর হািসেতেছন) 
 
        “আিম আর িক বলব? জনক বkা, কেদব ে াতা!” 
 
        ডাkার িবদায় gহণ কিরেলন। 
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[সnয্ার পর সমািধs -- িনতয্েগাপাল o নেরnd -- ‘জপাৎ িসিd’ ] 
 
        সnয্ার পর চাঁদ uিঠয়ােছ। আজ েকাজাগর পূিণর্মার পরিদন, শিনবার, 9i কািতর্ক। ঠাকুর সমািধs! 
দাঁড়াiয়া আেছন। িনতয্েগাপালo তাঁহার  কােছ ভিkভােব দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর uপিব  হiয়ােছন -- িনতয্েগাপাল পদেসবা কিরেতেছন। েদেবnd কালীপদ pভৃিত aেনকgিল ভk 
কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েদেবnd pভৃিতর pিত) -- eমিন মেন uঠেছ, িনতয্েগাপােলর e-aবsাgেলা eখন যােব, -- 
oর সব মন কুিড়েয় আমােতi আসেব -- িযিন eর িভতর আেছন, তাঁেত। 
 
        “নেরndেক েদখেছা না? -- সব মনটা oর আমারi uপর আসেছ!” 
 
        ভেkরা aেনেক িবদায় লiেতেছন। ঠাকুর দাঁড়াiয়া আেছন। eকজন ভkেক জেপর কথা বিলেতেছন -- 
“জপ করা িক না িনজর্েন িনঃশেb তাঁর নাম করা। eকমেন নাম করেত করেত -- জপ করেত করেত -- তাঁর 
rপদশর্ন হয় -- তাঁর সাkাৎকার হয়। িশকেল বাঁধা কিড়কাঠ গ ার গেভর্ ডুবান আেছ -- িশকেলর আর-eকিদক 
তীের বাঁধা আেছ। িশকেলর eক-eকিট পাপ (Link) ধের ধের িগেয় kেম ডুব েমের িশকল ধের েযেত oi 
কিড়-কাঠ sশর্ করা যায়! িঠক েসirপ জপ করেত করেত মg হেয় েগেল kেম ভগবােনর সাkাৎকার হয়।” 
 
        কালীপদ (সহােসয্, ভkেদর pিত) -- আমােদর e খুব ঠাকুর! -- জপ-ধয্ান, তপসয্া করেত হয় না! 
 
        ঠাকুেরর গলায় aসুখ কিরেতেছ। েদেবnd বিলেতেছন -- “e-কথায় আর ভুিল না।” েদেবেndর ei মেনর 
ভাব েয ঠাকুর েকবল ভkেদর ভুলাiবার জনয্ aসুখ েদখাiেতেছন। 
 
        ভেkরা িবদায় gহণ কিরেলন। রােt কেয়কিট েছাকরা ভk পালা কিরয়া থািকেবন। আজ মাsারo রােt 
থািকেবন।      
 
 


