পিরিশ
ীরামকৃ o নেরnd (sামী িবেবকানn)

[VIVEKANANDA IN AMERICA AND IN EUROPE]
pথম পিরেcদ
৺রথযাtার পরিদন (15i জুলাi) 1885 ী াb, আষাঢ় -- সংkািn ী ীভগবান ীরামকৃ বলরামমিnের সকালেবলা ভkসে বিসয়া আেছন। নেরেndর (sামী িবেবকানেnর) মহtt-কথা বিলেতেছন -[নেরেndর মহtt -- ‘A prince among men’ ]
“নেরেndর খুব uঁচু ঘর -- িনরাকােরর ঘর। পুrেষর সtা। eত ভk আসেছ, oর মেতা eকিটo নাi।
“eক-eকবার বেস বেস আিম খতাi। তা েদিখ, aনয্ পd কাrর দশদল, কাrর েষাড়শদল, কাrর
শতদল, িকnt পdমেধয্ নেরnd সহsদল।
“aেনয্রা কলসী, ঘিট e-সব হেত পাের; নেরnd জালা।
“েডাবা পু িরিণর মেধয্ নেরnd বড় দীিঘ। েযমন হালদার-পুকরু ।
“মােছর মেধয্ নেরnd রা াচkু বড় ri, আর সব নানারকম মাছ -- েপানা, কািঠ-বাটা ei সব।
“খুব আধার, -- aেনক িজিনস ধের। বড় ফুেটাoলা বাঁশ।
“নেরnd িকছুর বশ নয়। o আসিk, iিndয়সুেখর বশ নয়। পুrষ পায়রা। পুrষ পায়রা েঠাঁট ধরেল েঠাঁট
িছিনেয় লয় -- মাদী পায়রা চুপ কের থােক।”
[আেগ ঈ রলাভ -- আেদশ হেল েলাকিশkা ]
িতন বৎসর পূেবর্ (1882 ী:) নেরnd d-eকিট bাhবnু সে দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত
আিসয়ািছেলন। রািtেত oiখােনi িছেলন। pতূয্ষ হiেল ঠাকুর বিলেলন, “যাo প বটীেত ধয্ান কর িগেয়।”
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর িগয়া েদেখন, িতিন বnুসে প বটীমূেল ধয্ান কিরেতেছন। ধয্ানােn ঠাকুর তাঁহােক
বিলেতেছন, “েদখ, ঈ রদশর্নi জীবেনর uেdশয্; বয্াকুল হেয় িনজর্েন েগাপেন তাঁর ধয্ান-িচnাকরেত হয় o েকঁেদ
েকঁেদ pাথর্না করেত হয়, ‘ঠাকুর আমােক েদখা দাo’।” bাhসমােজর o aনয্ানয্ ধমর্াবলmীেদর েলাকিহতকর কমর্
যথা stীিশkা, sুল sাপন, বkৃতা (lecture) েদoয়া সmেn বিলেলন, “আেগ ঈ রদশর্ন কর। িনরাকার-সাকার
di দশর্ন। বাকয্মেনর aতীত িযিন, িতিনi আবার ভেkর জনয্ rপধারণ কের দশর্ন েদন আর কথা কন। দশর্েনর
পর তাঁর আেদশ লেয় েলাকিহতকর কমর্ করেত হয়। eকটা গােন আেছ -- মিnের ঠাকুর pিত া হয় নাi, েপােদা
েকবল শাঁখ বাজােc, েযন আরিত হেc; eকজন তাi তােক িধkার িদেয় বলেছ:
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মিnের েতার নািহক মাধব।
(oের) েপােদা, শাঁক ফুঁেক তুi করিল েগাল।
তায় চামিচেক eগার জনা,
িদবািনিশ িদেc থানা -“যিদ hদয়মিnের মাধব pিত া করেত চাo, যিদ ভগবানলাভ করেত চাo, তাহেল ধু েভাঁ েভাঁ কের শাঁখ
ফুঁকেল িক হেব। আেগ িচt িd কর; মন d হেল ভগবান পিবt আসেন eেস বসেবন। চামিচকার িব া থাকেল
মাধবেক আনা যায় না। eগার জন চামিচেক aথর্াৎ eকাদশ iিndয়।
“আেগ ডুব দাo। ডুব িদেয় রt েতাল, তারপর aনয্ কাজ। আেগ মাধব pিত া, তারপর icা হয় বkৃতা
(lecture) িদo।
“েকu ডুব িদেত চায় না। সাধন নাi, ভজন নাi, িবেবক-ৈবরাগয্ নাi, di-চারেট কথা িশেখi aমিন
েলকচার।
“েলাকিশkা েদoয়া কিঠন। ভগবানেক দশর্েনর পর যিদ েকu তাঁর আেদশ পায়, তাহেল েলাকিশkা িদেত
পাের।”
1884 ী ােbর রথযাtার িদন কিলকাতায় ঠাকুর ীরামকৃে র সিহত পি ত শশধেরর েদখা হয়। নেরnd
uপিsত িছেলন। ীরামকৃ পি তেক বিলেলন, “তুিম েলােকর ম েলর জনয্ বkৃতা করছ, তা েবশ। িকnt বাবা,
ভগবােনর আেদশ বয্িতেরেক েলাকিশkা হয় না। oi dিদন েলাক েতামার েলকচার নেব তারপর ভুেল যােব।
হালদার-পুকেু রর পােড় েলাক বােহয্ করত; েলাক গালাগাল িদন িকnt িকছুi ফল হয় নাi। aবেশেষ সরকার যখন
eকিট েনািটস েমের িদেল, তখন তা বn হল। তাi ঈ েরর আেদশ না হেল েলাকিশkা হয় না।”
তাi নেরnd grেদেবর কথা িশিরধাযর্ কিরয়া সংসারতয্াগ কিরয়া িনজর্েন েগাপেন aেনক তপসয্া
কিরয়ািছেলন। aতঃপর তাঁহার শিkেত শিkমান হiয়া ei েলাকিশkাbত aবলmন কিরয়া drহ pচারকােযর্
হsেkপ কিরয়ািছেলন।
কাশীপুের যখন ঠাকুর ীরামকৃ পীিড়ত হiয়া আেছন (1886 ী:) eকিদন eকিট কাগেজ িলিখয়ািছেলন
-- “নেরnd িশেk িদেব।”
sামী িবেবকানn মাdাজীেদর িনকট আেমিরকা হiেত পt িলিখয়ািছেলন। তাহােত িলিখয়ািছেলন েয, িতিন
ীরামকৃে র দাস; তাঁহারi দূত হiয়া তাঁহার ম লবাতর্া িতিন সমg জগৎেক বিলয়ােছন।
"It was your generous apreciation of Him whose message ti India and to the
whole world, I, the most unworthy of His servants, had the privilege to bear, it was
your innate spiritual instinct which saw in Him and His message the first murmurs
of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon
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India in all its irresistible powers." etc.
-- Reply to Madras Address
মাdােজ তৃতীয় বkৃতায় বিলয়ােছন েয, আিম সারগভর্ যাহা িকছু বিলয়ািছ, সমsi পরমহংসেদেবর, aসার
যিদ িকছু বিলয়া থািক, েস সব আমার -"Let me conclude by saying that if in my life I have told one word of truth it
was his and his alone; and if I have told you many things which were not true,
correct and beneficial to the human race, it was all mine and on me is the
responsibility."
-- Third lecture, Madras.
কিলকাতায় ৺রাধাআকাn েদেবর বািড়েত যখন তাঁহার aভয্থর্না হয়, তখনo িতিন বিলয়ািছেলন েয,
ীরামকৃ েদেবর শিk আজ জগdয্াপী! েহ ভারতবািসগণ, েতামরা তাঁহােক িচnা কর তাহা হiেল সকল িবষেয়
মহtt লাভ কিরেব। িতিন বিলেলন -"If this nation wants to rise, it will have to come enthusiastically round his
name. It does not matter who preaches Ramakrishna, whether I or you or anybody.
But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race,
for the good of our nation, to judge now that you shall do with this great ideal of
life. * *
* * * Within ten years of his passing away this power has encircled the globe.
Judge him not through me. I am only a weak instrument. His character was so great
that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a
millionth part of what he really was."
grেদেবর কথা বিলেত বিলেত sামী িবেবকাn eেকবাের পাগল হiয়া যাiেতন। ধনয্ grভিk!
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