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a াদশ পিরেcদ 
 

নেরnd o ঈ েরর aিst -- ভবনাথ, পূণর্, সুেরnd 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া হীরানn গািড়েত uিঠেতেছন। গািড়র কােছ নেরnd, রাখাল দাঁড়াiয়া 
তাঁহার সিহত িম ালাপ কিরেতেছন। েবলা দশটা। হীরানn আবার কাল আিসেবন। 
 
        আজ বুধবার, 9i ৈবশাখ, ৈচt কৃ া তৃতীয়া। 21েশ eিpল, 1886। নেরnd uদয্ানপেথ েবড়াiেত 
েবড়াiেত মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। বািটেত মা o ভাiেদর বড় ক  -- eখনo সুবেnাবs কিরয়া িদেত 
পােরন নাi। তjনয্ িচিnত আেছন। 
 
        নেরnd -- িবদয্াসাগেরর is ুেলর কমর্ আর আমার দরকার নাi। গয়ােত যাব মেন কেরিছ। eকটা 
জিমদারীর ময্ােনজােরর কেমর্র কতা eকজন বেলেছ। ঈ র-টী র নাi। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- েস তুিম eখন বলছ; পের বলেব না। Scepticism ঈ রলােভর পেথর eকটা েsজ; 
ei সব েsজ পার হেল আরo eিগেয় পড়েল তেব ভগবানেক পাoয়া যায়, -- পরমহংসেদব বেলেছন। 
 
        নেরnd -- েযমন গাছ েদখিছ, aমিন কের েকu ভগবানেক েদেখেছ? 
 
        মিণ -- হাঁ, ঠাকুর েদেখেছন। 
 
        নেরnd -- েস মেনর ভুল হেত পাের। 
 
        মিণ -- েজ েয aবsায় যা েদেখ, েসi aবsায় তা তার পেk রীয়য্ািলিট (সতয্)। যতkণ sপন েদখছ। 
eকটা বাগােন িগেয়ছ, ততkণ বাগানিট েতামার পেk রীয়য্ািলিট; িকnt েতামার aবsা বদলােল -- েযমন জাগরণ 
aবsায় -- েতামার oটা ভুল বেল েবাধ হেত পাের! েয aবsায় ঈ রদশর্ন করা যায়, -- েস aবsা হেল তখন 
রীয়য্ািলিট (সতয্) েবাধ হেব। 
 
        নেরnd -- আিম থু চাi। েসিদন পরমহংস মহাশেয়র সে i খুব তকর্ করলাম। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- িক হেয়িছল? 
 
        নেরnd -- uিন আমায় বলিছেলন, ‘আমােক েকu েকu ঈ র বেল।’ আিম বললাম, ‘হাজার েলােক ঈ র 
বলুক, আমার যতkণ সতয্ বেল না েবাধ হয়, ততkণ বলব না।’ 
 
        “িতিন বলেলন -- ‘aেনেক যা বলেব, তাi েতা সতয্ -- তাi েতা ধমর্!’ 
 
        “আিম বললাম, ‘িনেজ িঠক না বুঝেল aনয্ েলােকর কথা নব না’।” 
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        মিণ (সহােসয্) -- েতামার ভাব Copernicus, Berkeley -- eেদর মেতা। জগেতর েলাক বললেছ, -- 
সূযর্ চলেছ, Copernicus তা নেল না; জগেতর েলাক বলেছ External World (জগৎ) আেছ, Berkeley 
তা নেল না। তাi Lewis বেলেছন, ‘Why was not Berkeley a philosophical Copernicus?’ 
 
        নেরnd -- eকখানা History of philosophy িদেত পােরন? 
 
        মিণ -- িক, Lewis? 
 
        নেরনd -- না, Ueberweg; -- German পড়েত হেব। 
 
        মিণ -- তুিম বলেছা, সামেন গােছর মতন েকu িক েদেখেছ? তা ঈ র মানুষ হেয় যিদ eেস বেলন, ‘আিম 
ঈ র!’ তাহেল তুিম িক িব াস করেব? তুিম লয্াজারাs -eর গl েতা জান? যখন লয্াজারাs  পরেলােক িগেয় 
ebাহাম-েক বলেল েয, আিম আtীয়বnুেদর বেল আিস েয সতয্i পরেলাক আর নরক আেছ। ebাহাম বলেলন, 
তুিম িগেয় বলেল িক তারা িব াস করেব? তারা বলেব, েক eকটা েজােcার eেস ei সব কথা বলেছ। 
 
        “ঠাকুর বলেছন, তাঁেক িবচার কের জানা যায় না। িব ােসi সমs হয়, -- jান, িবjান। দশর্ন, আলাপ, -- 
সব।” 
 
        ভবনাথ িববাহ কিরয়ােছন। তাঁহার anিচnা হiয়ােছ। িতিন মাsােরর কােছ আিসয়া বিলেতেছন, 
“িবদয্াসাগেরর নূতন isলু হেব, নলাম। আমারo েতা খয্াঁেটর েযাগাড় করেত হেব। is ুেলর eকটা কাজ করেল 
হয় না?” 
 

[রামলাল -- পূেণর্র গািড়ভাড়া -- সুেরেndর খসখেসর পরদা ] 
 
        েবলা িতনেট-চারেট। ঠাকুর iয়া আেছন। রামলাল পদেসবা কিরেতেছন। ঘের িসঁিথর েগাপাল o মিণ 
আেছন। রামলাল দিkেণ র হiেত আজ ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর মিণেক জানালা বn কিরয়া িদেত -- o পােয় হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন। 
 
        ীযুk পূণর্েক গািড়ভাড়া কিরয়া কাশীপুেরর uদয্ােন আিসেত বিলয়ািছেলন। িতিন দশর্ন কিরয়া িগয়ােছন। 
গািড়ভাড়া মিণ িদেবন। ঠাকুর েগাপালেক iি ত কিরয়া িজjাসা কিরেতেছন, “eঁর কােছ (টাকা) েপেয়ছ?” 
 
        েগাপাল -- আjা, হাঁ। 
 
        রাত নয়টা হiল। সুেরnd, রাম pভৃিত কিলকাতায় িফিরয়া যাiবার uেদয্াগ কিরেতেছন। 
 
        ৈবশাখ মােসর েরৗd -- িদেনর েবলা ঠাকুেরর ঘর বড়i গরম হয়। সুেরnd তাi খসখস আিনয়া িদয়ােছন। 
পরদা কিরয়া জানালায় টা াiয়া িদেল ঘর েবশ ঠা া হiেব। 
 



1886, 21েশ eিpল 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        সুেরnd -- কi, খসখস েকu পরদা কের টাি েয় িদেল না? -- েকu মেনােযাগ কের না। 
 
        eকজন ভk (সহােসয্) -- ভkেদর eখন bhjােনর aবsা। eখন ‘েসাঽহm ’ -- জগৎ িমথয্া। আবার ‘তুিম 
pভু, আিম দাস’ ei ভাব যখন আসেব তখন ei সব েসবা হেব! (সকেলর হাসয্) 


