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সpদশ পিরেcদ
িবজয়ািদ ভkসে েpমানেn
িকয়ৎkণ পের ীযুk িবজয়কৃ েগাsামী পরমহংসেদবেক দশর্ন কিরেত আিসেলন। সে কেয়কিট
bাhভk। িবজয়কৃ ঢাকায় aেনক িদবস িছেলন। আপাততঃ পি েম aেনক তীথর্ মেণর পর সেব কিলকাতায়
েপৗঁিছয়ােছন। আিসয়া ঠাকুর ীরামকৃ েক ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন। aেনেক uপিsত িছেলন, -- নেরnd,
মিহমা চkবতর্ী, নবেগাপাল, ভূপিত, লাটু, মাsার, েছাট নেরnd iতয্ািদ aেনকgেলা ভk।
মিহমা চkবতর্ী (িবজেয়র pিত) -- মহাশয়, তীথর্ কের eেলন, aেনক েদশ েদেখ eেলন, eখন িক
েদখেলন বলুন।
িবজয় -- িক বলব! েদখিছ, েযখােন eখন বেস আিছ, eiখােনi সব। েকবল িমেছ েঘারা! েকান েকান
জায়গায় eঁরi eক আনা িক di আনা, েকাথাo চাির আনা, ei পযর্n। eiখােনi পূণর্ েষাল আনা েদখিছ!
মিহমা চkবতর্ী -- িঠক বলেছন, আবার iিনi েঘারান, iিনi বসান!
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- েদখ, িবজেয়র aবsা িক হেয়েছ। লkণ সব বদেল েগেছ, েযন সব আuেট
েগেছ। আিম পরমহংেসর ঘাড় o কপাল েদেখ িচনেত পাির। বলেত পাির, পরমহংস িক না।
মিহমা চkবতর্ী -- মহাশয়! আপনার আহার কেম েগেছ?
িবজয় -- হাঁ, েবাধ হয় িগেয়েছ। ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনার পীড়ার কথা েন েদখেত eলাম। আবার
ঢাকা েথেক -ীরামকৃ -- িক?
িবজয় েকান utর িদেলন না। খািনকkণ চুপ কিরয়া রিহেলন।
িবজয় -- ধরা না িদেল ধরা শk। eiখােনi েষাল আনা।
ীরামকৃ -- েকদার1 বলেল, aনয্ জায়গায় েখেত পাi না -- eখােন eেস েপট ভরা েপলুম!
মিহমা চkবতর্ী -- েপট ভরা িক? uপেচ পড়েছ!
িবজয় (হাতেজাড় কিরয়া ীরামকৃে র pিত) -- বুেঝিছ আপিন েক! আর বলেত হেব না!
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ীযুk েকদারনাথ চাটুেজয্ aেনকিদন ঢাকায় িছেলন। ঈ েরর কথা পড়েলi তাঁহার চkু আdর্ হiত। eকজন পরমভk। বাটী
হািলসহর।
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ীরামকৃ (ভাবs) -- যিদ তা হেয় থােক, েতা তাi।
িবজয় -- বুেঝিছ।
ei বিলয়া ীরামকৃে র পাদমূেল পিতত হiেলন o িনেজর বেk তাঁহার চরণ ধারণ কিরেলন। ীরামকৃ
তখন ঈ রােবেশ বাহয্শূনয্ িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন।
ei েpমােবশ, ei adুত দৃশয্ েদিখয়া uপিsত ভেkরা েকহ কাঁিদেতেছন, েকহ sব কিরেতেছন। যাঁহার
েয মেনর ভাব িতিন েসi ভােব eকদৃে ীরামকৃে র িদেক চািহয়া রিহেলন! েকহ তাঁহােক পরমভk, েকহ সাধু,
েকহ বা সাkাৎ েদহধারী ঈ রাবতার েদিখেতেছন, যাঁহার েযমন ভাব।
মিহমাচরণ সাrনয়েন গািহেলন -- েদখ েদখ েpমমূিতর্ -- o মােঝ মােঝ েযন bhদশর্ন কিরেতেছন, ei
ভােব বিলেতেছন -“তুরীয়ং সিcদানnm ৈdতাৈdতিববিজর্তm।”
নবেগাপাল কাঁিদেতেছন। আর eকিট ভk ভূপিত গািহেলন:
জয় জয় পরbh
aপার তুিম aগময্
পারাৎপর তুিম সারাৎসার।
সেতয্র আেলাক তুিম
েpেমর আকর ভূিম,
ম েলর তুিম মূলাধার।
নানা রসযুত ভব,
গভীর রচনা তব,
ucিসত েশাভায় েশাভায়,
মহাকিব আিদকিব,
ছেn uেঠ শশী রিব,
ছেn পুনঃ asাচেল যায়।
তারকা কনক কুিচ,
জলদ akর rিচ,
গীত েলখা নীলাmর পােত।
ছয় ঋতু সmৎসের,
মিহমা কীতর্ন কের,
সুখপূণর্ চরাচর সােথ।
কুসুেম েতামার কািn,
সিলেল েতামার শািn,
বjরেব rd তুিম ভীম;
তব ভাব গূঢ় aিত,
িক জািনেব মূঢ়মিত,
ধয্ায় যুগযুগাn aসীম।
আনেn সেব আনেn,
েতামার চরণ বেn,
েকািট চnd েকািট সূযর্ তারা!
েতামাির e রচনাির,
ভাব লেয় নরনারী,
হাহাকাের েনেt বেহ ধারা।
িমিল সুর, নর, ঋভু,
pণেম েতামায় িবভু
তুিম সবর্ ম ল-আলয়;
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েদo jান, েদo েpম,
েদo ভিk, েদo েkম,
েদo েদo oপেদ আ য়।
ভূপিত আবার গািহেতেছন:
[িঝঁিঝট -- (খয়রা) কীতর্ন ]
িচদানn িসnুনীের েpমানেnর লহরী।
মহাভাব রসলীলা িক মাধুরী মির মির
িবিবধ িবলাস রসpস ,
কত aিভনব ভাবতর ,
ডুিবেছ uিঠেছ কিরেছ র ,
নবীন নবীন rপ ধির,
(হির হির বেল)
মহােযােগ সমুদয় eকাকার হiল,
েদশ-কাল বয্বধান েভদােভদ ঘুিচল,
(আশা পুিরল ের, আমার সকল সাধ িমেট েগল!)
eখন আনেn মািতয়া dবাh তুিলয়া, বলের মন হির হির।
[ঝাঁপতাল ]
টুটল ভরম ভীিত
ধরম করম নীিত
দূর েভল জািত কুল মান;
কাঁহা হাম, কাঁহা হির,
pাণমন চুির কির,
বঁধয়ূ া কিরলা পয়ান;
(আিম েকনi বা eলাম েগা, েpমিসnুতেট),
ভােবেত হল েভার,
aবিহঁ hদয় েমার
নািহ যাত আপনা পসান,
েpমদার কেহ হািস,
ন সাধু জগবাসী,
eয়সািহ নূতন িবধান।
(িকছু ভয় নাi! ভয় নাi!)
aেনকkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ pকৃিতs হiেলন।
[bhjান o ‘আ যর্ গিণত’ -- aবতােরর pেয়াজন ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- িক eকটা হয় আেবেশ; eখন লjা হেc। েযন ভূেত পায়, আিম আর আিম
থািক না।
“e-aবsার পর গণনা হয় না। গণেত েগেল 1-7-8 eiরকম গণনা হয়।”
নেরnd -- সব eক িকনা!
www.ramakrishnavivekananda.info

1885, 25েশ aেkাবর

ীরামকৃ -- না, eক dেয়র পার!2
মিহমাচরণ -- আjা হাঁ, ৈdতাৈdতিববিজর্তm।
ীরামকৃ -- িহসাব পেচ যায়! পাি েতয্র dারা তাঁেক পাoয়া যায় না। িতিন শাst, -- েবদ, পুরাণ, তেntর - পার। হােত eকখানা বi যিদ েদিখ, jানী হেলo তাঁেক রাজিষর্ বেল কi। bhিষর্র েকান িচh থােক না। শােstর
িক বয্বহার জােনা? eকজন িচিঠ িলেখিছল, পাঁচ েসর সেnশ o eকখানা কাপড় পাঠাiেব। েয িচিঠ েপেল েস িচিঠ
পেড়, পাঁচ েসর সেnশ o eকখানা কাপড়, ei কথা মেন েরেখ িচিঠখানা েফেল িদেল! আর িচিঠর িক দরকার?
িবজয় -- সেnশ পাঠােনা হেয়েছ, েবাঝা েগেছ!
ীরামকৃ -- মানুষেদহ ধারণ কের ঈ র aবতীণর্ হন। িতিন সবর্sােন সবর্ভেূ ত আেছন বেট, িকnt aবতার
না হেল জীেবর আকা া পুের না, pেয়াজন েমেট না। িকরকম জােনা? গrর েযখানটা েছাঁেব, গrেক েছাঁয়াi হয়
বেট। িশঙটা ছুঁেলo গাiটােক েছাঁয়া হল, িকnt গাiটার বাঁট েথেকi dধ হয়। (সকেলর হাসয্)
মিহমা -- dধ যিদ দরকার হয়, গাiটার িশেঙ মুখ িদেল িক হেব? বাঁেট মুখ িদেত হেব। (সকেলর হাসয্)
িবজয় -- িকnt বাছুর pথম pথম eিদক-oিদক ঢুঁ মাের।
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- আবার েকu হয়েতা বাছুরেক oiরকম করেত েদেখ বাঁটটা ধিরেয় েদয়।
(সকেলর হাসয্)
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eক dেয়র পার -- The Absolute as distinguished from the Relative.
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