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দশম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , sামী িবেবকানn o aবতারবাদ 
 
        eকিদন দিkেণ র-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ  বাবুরাম pভৃিত ভkেদর সে  বিসয়া আেছন, 1885 ী াb, 
7i মাচর্, েবলা 3টা-4টা হiেব। 
 
        ভেkরা পদেসবা কিরেতেছন, -- ীরামকৃ  eকটু হািসয়া ভkেদর বিলেতেছন, “eর (aথর্াৎ পদেসবার) 
aেনক মােন আেছ।” আবার িনেজর hদেয় হাত রািখয়া বিলেতেছন, “eর িভতর যিদ িকছু থােক (পদেসবা 
করেল) ajান aিবদয্া eেকবাের চেল যােব।” 
 
        হঠাৎ ীরামকৃ  গmীর হiেলন, েযন িক gহয্কথা বিলেবন। ভkেদর বিলেতেছন, “eখােন বািহেরর েলাক 
েকu নাi, েতামােদর eকটা gহয্কথা বলিছ। েসিদন েদখলাম, আমার িভতর েথেক সিcদানn বাiের eেস rপ 
ধারণ কের বলেল, আিমi যুেগ যুেগ aবতার। েদখলাম পূণর্ আিবর্ভাব, তেব সttgেণর ঐ যর্।” 
 
        ভেkরা ei সকল কথা aবাk  হiয়া িনেতেছন। েকহ েকহ গীেতাk ভগবান ীকৃে র মহাবাকয্ sরণ 
কিরেতেছন -- 
 
 যদা যদা িহ ধমর্সয্ gািনভর্বিত ভারত। 
 aভুtানমধমর্সয্ তদাtানং সৃজাময্হm  ৷৷ 
 পিরtাণায় সাধূনাং িবনাশায় চ d তৃাm  
 ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ ৷৷ 
 
        আর-eকিদন 1885 ী াb, 1লা েসেpmর জnা মী িদবেস নেরndািদ ভেkর সমাগম হiয়ােছ। ীযুk 
িগিরশ েঘাষ 2।1িট বnু সে  কিরয়া দিkেণ ের গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত। কাঁিদেত কাঁিদেত আিসেতেছন। 

ীরামকৃ  সেsেহ তাঁহার গা চাপড়াiেত লািগেলন। 
 
        িগিরশ মাথা তুিলয়া হাতেজাড় কিরয়া বিলেতেছন -- “তুিমi পূণর্bh। তা যিদ না হয়, সবi িমথয্া। বড় 
েখদ রiেলা েতামার েসবা করেত েপলুম না। দাo বর ভগবন, eকবৎসর েতামার েসবা করব।” বারবার তাঁহােক 
ঈ র বিলয়া sব করােত ঠাকুর বিলেতেছন, -- “িছ, o-কথা বলেত নাi, ভkবৎ ন চ কৃ বৎ। তুিম যা ভাব, তুিম 
ভাবেত পার। আপনার gr েতা ভগবান, তা বেল o-সব কথা বলায় aপরাধ হয়।” 
 
        িগিরশ ঠাকুরেক আবার sব কিরেতেছন, “ভগবn , পিবtতা আমায় দাo; যােত কখনo eকটু পাপিচnা না 
হয়।” 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম পিবt েতা আছ -- েতামার েয িব াস ভিk! 
 
        eকিদন 1লা মাচর্, 1885 ী াb, েদালযাtা িদবেস নেরndািদ ভkগণ আিসয়ােছন। oiিদন ঠাকুর 
নেরndেক সnয্ােসর uপেদশ িদেতেছন o বিলেতেছন, “বাবা, কািমনী-কা নতয্াগ না হেল হেব না। ঈ রi 
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eকমাt সতয্, আর সব aিনতয্।” বিলেত বিলেত ভাবপূণর্ হiয়া uিঠেলন। েসi কrণামাখা সেsহদৃি । 
 
        ভােবাnt হiয়া গান ধিরেলন: 
 
 কথা বলেত ডরাi, না বলেলo ডরাi, 
     মেন সn হয়, পােছ েতামা ধেন হারাi -- হারাi। 
 আমরা জািন েয মn েতার িদলাম েতােক েসi মn েতার, 
         eখন মন েতার! 
     আমরা েয মেnt িবপেদেত তির তরাi। 
 
        ীরামকৃে র েযন ভয়, বুিঝ নেরnd আর কাহার হiল, আমার বুিঝ হল না -- ভয় পােছ নেরnd সংসােরর 
হেয়ন। “আমরা জািন েয মnt, িদলাম েতাের েসi মnt”, aথর্াৎ আিম েতােক জীবেনর Highest Ideal সবর্তয্াগ 
কের ঈ েরর শরণাগত হoয়া ei মnt িদলাম। নেরnd arপূণর্ েলাচেন চািহয়া আেছন। 
 
        oiিদনi ঠাকুর নেরndেক বিলেতেছন, “িগিরশ েঘাষ যা বেল, েতার সে  িক িমলেলা?” 
 
        নেরnd -- আিম িকছু বিল নাi, িতিনi বেলন তাঁর aবতার বেল িব াস। আিম আর িকছু বললুম না। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt খুব িব াস! েদেখিছস? 
 
        িকছুিদন পের নেরেndর সে  ঠাকুেরর aবতার িবষেয়র কথা হiল। ঠাকুর বিলেতেছন, ‘আcা, েকu েকu 
েয আমােক ঈ েরর aবতার বেল, েতার িক েবাধ হয়?” 
 
        নেরnd বলেলন, “aেনয্র মত েন আিম িকছু করব না; আিম িনেজ যখন বুঝব, িনেজর যখন িব াস হেব, 
তখনi বলব।” 
 
        কাশীপুর uদয্ােন ঠাকুর যখন কয্ানসার েরােগ যntণায় aিsর হiয়ােছন, ভােতর তরল ম  পযর্n 
গলাধঃকরণ হiেতেছ না, তখন eকিদন নেরnd ঠাকুেরর িনকট বিসয়া ভািবেতেছন, ei যntণামেধয্ যিদ বেলন েয, 
আিম েসi ঈ েরর aবতার তাহেল িব াস হয়। চিকেতর মেধয্ ঠাকুর বিলেতেছন -- “েয রাম েয কৃ , iদািনং 
েস-i রামকৃ rেপ ভেkর জনয্ aবতীণর্ হেয়েছ।” নেরnd ei কথা িনয়া aবাk  হiয়া রিহেলন। ঠাকুর sধােম 
গমন কিরেল পর নেরnd সnয্াসী হiয়া aেনক সাধন-ভজন-তপসয্া কিরেলন। তযন তাঁহার hদয়মেধয্ aবতার 
সmেn ঠাকুেরর মহাবাকয্ সকল েযন আরo psুিটত হiল। িতিন sেদেশ-িবেদেশ ei তtt আরo পির ারrেপ 
বুঝাiেত লািগেলন। 
 
        sামীজী যখন আেমিরকায় িছেলন, তখন নারদসূtািদ gn aবলmন কিরয়া ভিkেযাগ নামক gn iংেরজীেত 
pণয়ন কেরন। তাহােতo বিলেতেছন েয, aবতারগণ sশর্ কিরয়া েলােকর ৈচতনয্ সmাদন কেরন। তাঁহােদর 
sেশর্ যাহারা dরাচার, তাঁহারা পরম সাধু হiয়া যােয়ন। “aিপ েচৎ সুdরাচােরা ভজেত মামননয্ভাk  সাধুেরব স 
মnবয্ঃ সময্k  বয্বিসেতা িহ সঃ।” ঈ রi aবতারrেপ আমােদর কােছ আiেসন। যিদ ঈ রদশর্ন কিরেত আমরা 
চাi, তাহা হiেল aবতারপুrেষর মেধয্i তাঁহােক দশর্ন কিরব। তাঁহািদগেক আমরা পূজা না কিরয়া থািকেত পািরব 
না। 
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        "Higher and nobler than all ordinary ones, is another set of teachers, the 
Avataras of Ishvara, in the world. They can transmit spirituality with a touch, even 
with a mere wish. The lowest and the most degraded characters become in one 
second saints at their command. They are the Teachers of all teachers, the highest 
manifestations of God through man. We cannot see God except through them. We 
cannot help worshipping them; and indeed they are the only ones whom we are 
bound to worship." 

-- Bhakti Yoga 
 
        আবার বিলেতেছন, -- যতkণ আমােদর মনুষয্েদহ, ততkণ আমরা ঈ েরর যিদ পূজা কির, তেব eকমাt 
aবতারপুrষেকi কিরেত হiেব। হাজার লmা লmা কথা কo, ঈ রেক মনুষয্rপ বয্তীত আর িচnাi হয় না। 
েতামার kুd বুিd dারা ঈ েরর srপ আেবাল-তােবাল িক বিলেত চাo? যাহা বিলেব, তাহার িকছুi মূলয্ নাi। 
mere froth! 
 
        "As long as we are men, we must worship Him in man and as man. Talk as 
you may, you cannot think of God except as a man. You may deliver great 
intellectual discourses on God and on all things under the Sun, become great 
rationalists and prove to your satisfaction that all these accounts of the Avataras of 
God as man are nonsense. But let us come for a moment to practical 
commonsense. What is there behind this kind of remarkable intellect? Zero, 
nothing, simply so much forth. When next you hear a man delivering a great 
intellectual lecture against this worship of the Avataras of God, get hold of him and 
ask him what his idea of God is, what he inderstands by 'Omnipotence'. 
'Omnipotence' and all similar terms beyond the spellingof the words. He really 
means nothing by them; he cannot formulate as their meaning any idea unaffected 
by his own human nature; he is no better off in this matter than the man in the 
street who has not read a single book." -- Bhakti-Yoga. 
 
        sামী িdতীয়বার আেমিরকায় গমন কিরয়ািছেলন 1899 ী ােb। েসi সমেয় 1900 ী ােb 
California pেদেশ Los Angeles নামক নগের Christ the Messenger িবষেয় eকিট বk ৃতা 
িদয়ািছেলন। ei বk ৃতায় আবার aবতারতtt িবষদভােব বুঝাiেত েচ া কিরয়ািছেলন। sামী বিলেলন, aবতার 
পুrেষেতi (in the Son) ঈ রেক েদিখেত হiেব। আমােদর িভতেরo ঈ র আেছন বেট, িকnt aবতারপুrেষi 
িতিন েবিশ pকাশ। আেলার snন (Vibration of Light) সবর্sােন হiেতেছ, িকnt বড় বড় দীপ jািলেলi 
anকার দূর হয়। 
 
        "It has been said by the same Messenger (Christ) 'None hath seen God, but 
they have seen the Son.' And that is true. And where to see God but in the Son? It 
is true that you and I, the poorest of us, the meanest even, embody that God -- even 
reflect that God. The vibration of light is everywhere, omnipresent; but we have to 



www.ramakrishnavivekananda.info 
 

strike the light of the lamp there and then we human beings see that He is 
Omnipresent. The Omnipresent God of the Universe cannot be seen until He is 
reflected by these giant lamps of the earth; the Prophets, the Man-Gods, the 
Incarnations, the embodiments of God." -- Christ the Messenger. 
 
        sামী আবার বিলেতেছন -- ঈ েরর srপ তুিম যতদূর পার কlনা কিরেত পার; িকnt েদিখেব, েতামার 
কিlত ঈ র, aবতারপুrষ aেপkা aেনক িনচু। তেব ei মানুষ েদবতাgিলেক পূজা করা িক aনয্ায়? তাঁহােদর 
পূজা করােত েকান েদাষ নাi। ধু তাহা নেহ, ঈ রেক পূজা কিরেত হiেল aবতারেকi পূজা কিরেত হiেব। তুিম 
েয মানুষ, েতামার মানুষrপী ভগবানেক পূজা কিরেত হiেব, aনয্ uপায় নাi। 
 
        "Take one of these Messengers of light, compare his character with highest 
ideal of God you ever formed, and you find that your God falls low and that that 
character rises. You cannot even form of God a higher ideal than what he actually 
embodied have practically realised and laid before us as an example. Is it wrong, 
therefore, to worship these as God? Is it a sin to fall at the feet of these man-Gods 
and worship them as the only Divine beings in the world? If they are really, 
actually, higher than all my conceptions of God, what harm that they should be 
worshipped? Not only is there no harm, but it is the only possible and positive way 
of worship." 

-- Christ the Messenger. 
 

[aবতােরর লkণ (Jesus Christ)] 
 
        aবতারপুrষ িক বিলেত আiেসন? ঠাকুর ীরামকৃ  নেরndেক বিলয়ািছেলন, বাবা, কািমনী-কা ন তয্াগ 
না করেল হেব না, ঈ রi বst আর সব aবst। sামীজীo আেমিরকানেদর বিলেলন -- 
 
        "We see in the life of Christ the first watchword, 'Not this life, but something 
higher!' No faith in this world and all its belongings! It is evanescent; it goes!" 
 
        “যী  কািমনী-কা নতয্াগী। িতিন েজেনিছেলন, আtা stীo নয়, পুrষo নয়। টাকা-কিড়, মান-সmম, 
েদহসুখ, iিনdয়সুখ aবতারপুrষ িকছুi চান না। তাঁহার পেk ‘আিম’ ‘আমার’ িকছুi নাi। আিম কতর্া, আমার 
গৃহ, পিরবার iতয্ািদ সব ajান েথেক হয়।” 
 
        "We still have fondness for 'me' and 'mine'. We want property, money, wealth. 
Woe unto us! Let us confess! And do not put to shame that great Teacher of 
humanity! He (Jesus) had no family ties. Do you think that that man had any 
physical ideas in him? Do you think that this mass of Light, this God and Not-man, 
came down so low, as to be the brother of animals? ANd yet, they make him 
preach all sorts, even of low sexual things. He had none! He was a soul! Nothing 
but a soul, just working, as it were, a body for the good of humanity; and that was 
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all his relation to the body. Oh, not that! In the soul there is neither man nor 
woman. No, no! The disembodied soul has no relationship to the animal, no 
relationship to the body. The ideal may be high; away beyond us. never mind; It is 
the Ideal. Let us confess it is so: -- that we cannot approach it yet." 

-- Christ the Messenger. 
 
        আেমিরকানেদর আবার বিলেতেছন -- aবতারপুrষ আর িক বেলন? আমােক েদিখেতছ আর ঈ রেক 
েদিখেত পাiেতছ না? িতিন আর আিম েয eক। িতিন েয hদয়মেধয্ d মেনর েগাচর। 
 
        "Thou hast seen me and not seen the Father? I and my Father are one! The 
kingdom of Heaven is within you! If I am pure enough I will also find in the heart 
of my heart, I and my Father are one. That was what Jesus of Nazareth said." 

-- Christ the Messenger. 
 
        ei বk ৃতামেধয্ sামী aনয্sেল বিলেতেছন, aবতারপুrষ ধমর্সংsাপেনর জনয্ যুেগ যুেগ েদহধারণ কেরন। 
যীসাs  kাiে র নয্ায় েদশকালেভেদ তাঁহারা aবতীণর্ হেয়ন। তাঁহারা মেন কিরেল আমােদর পাপ মাজর্না o মুিk 
িদেত (Vicarious atonement) পােরন। আমরা েযন তাঁহােদর সবর্দা পূজা কিরেত পাির। 
 
        "Let us, therefore, find God not only in Jesus of Nazareth, but in all the great 
ones that have preceded him, in all that came after him, and all that are yet to 
come. Our worship is unbounded and free. They are all manifestations of the same 
Infinite God. They were all pure and unselfish; they struggled, and gave up their 
lives for us, poor human beings. They all and each of them bore Vicarious 
atonement for every one of us and also for all that are to come hereafter." 

-- Christ the Messenger 
 

[jানেযাগ o sামী িবেবকানn ] 
 
        sামী েবদাnচচর্া কিরেত বিলেতন, িকnt েসi সে  oi চচর্া যাহা িবপদ তাহাo েদখাiয়া িদয়ােছন। ঠাকুর 
েযিদন ঠনঠিনয়ােত ীযুk শশধর পি েতর সিহত আলাপ কেরন, েসিদন নেরndািদ aেনক ভk uপিsত িছেলন; 
1884 ী ােb। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “jানেযাগo eযুেগ ভারী কিঠন। জীেবর eেক anগত pাণ, তােত আয়ু কম। আবার 
েদহবুিd েকান মেত যায় না। eিদেক েদহবুিd না েগেল eেকবাের bhjান হেব না। jানী বেলন, আিম েসi bh; 
আিম শরীর নi, আিম kুধা, তৃ া, েরাগ, েশাক, জn, মৃতুয্, সুখ, dঃখ e সকেলর পার। যিদ েরাগ, েশাক, সুখ, 
dঃখ, e-সব েবাধ েথেক তুিম jানী েকমন কের হেব? eিদেক কাঁটায় হাত েকেট যােc দরদর কের রk পড়েছ 
খুব লাগেছ -- aথচ বলেছ কi, হাত েতা কােট নাi। আমার িক হেয়েছ? 
 
        “তাi e-যুেগর পেk ভিkেযাগ। eেত aনয্ানয্ পেথর েচেয় সহেজ ঈ েরর কােছ যাoয়া যায়। jানেযাগ 
বা কমর্েযাগ আর aনয্ানয্ পথ িদয়াo ঈ েরর কােছ যাoয়া েযেত পাের, িকnt e-সব পথ কিঠন।” 
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        ঠাকুর আরo বিলয়ােছন, “কমর্ীেদর েযটুকু কমর্ বাকী আেছ, েসটুকু িন ামভােব কিরেব। িন াম কমর্ dারা 
িচt িd হেল ভিk আসেব, ভিk dারা ভগবানলাভ হয়।” 
 
        sািমo বিলেলন, “েদহবুিd থািকেত েসাঽহm  হয় না -- aথর্াৎ সব বাসনা েগেল, সব তয্াগ হেল তেব সমািধ 
হয়। সমািধ হেল তেব bhjান হয়। ভিkেযাগ সহজ o মধুর (natural and sweet) .” 
 
        "Jnana-yoga is grand, it is high philosophy; and almost every human being 
thinks curiously enough that he cab surely do everything required of him by 
Philosophy; but it is really very difficult to live truly the life of a philosopher. We 
are often apt to run into great dangers in trying to guide our life by philosophy. 
This world may be said to be divided between persons of demoniacal nature, who 
think the care-taking of the body to be-all and end-all of existence, and persons of 
godly nature, who realise that the body is simply a means to an end, an instrument 
intended for the culture of the soul. The devil can and indeed does quote the 
scriptures for his own purpose, and thus the way of knowledge often appears to 
offer justification to what the bad man does as much as it offers inducements to 
what the good man does. This is the great danger in Jnana-yoga. But Bhakti-yoga 
is natural, sweet and gentle; the Bhakta does not take such high flights as the 
Jnana-yogin, and therefore he is not apt to such big falls." 

-- Bhakti-yoga.  
 

[ ীরামকৃ  িক aবতার -- sামীজীর িব াস ] 
 
        ভারেতর মহাপুrষগণ (The Sages of India) সmেn sামীজী বk ৃতা িদয়ািছেলন, তাহােত 
aবতারপুrষিদেগর কথা aেনক বিলয়ােছন। ীরামচnd, ীকৃ , বুdেদব, রামানুজ, শ রাচাযর্, ৈচতনয্েদব 
সকেলর কথাi বিলেলন। ধেমর্র gািন হiয়া aধেমর্র aভুয্tান হiেল সাধুেদর পিরtােণর জনয্ o পাপাচার 
িবনােশর জনয্ আিম যুেগ যুেগ aবতীনর্ হi -- গীেতাk ভগবান ীকৃে র oi কথা udার কিরয়া বুঝাiেত 
লািগেলন -- 
 
        "Whenever virtue subsides and irreligion prevails, I create myself; for the 
protection of the good and for the destruction of all immorality I am coming from 
time to time." 

-- Sages of India. 
 
        আবার বিলেলন, গীতায় ীকৃ  ধমর্-সমnয় কিরয়ােছন, 
 
        "In the Gita we already hear the distant sound of the conflicts of sects, and the 
Lord comes in the middle to harmonise them all. He the great Preacher of 
harmony, the greatest Teacher of Harmony, Lord Krishna himself. 
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        “ ীকৃ  আবার বিলয়ােছন, stী, ৈবশয্, শূd, সকেলi পরমগিত লাভ কিরেবন; bাhণ-kিtয়েদর েতা কথাi 
নাi। 
 
        “বুdেদব দিরেdর ঠাকুর। সবর্ভূতsমাtানm । ভগবান সবর্ভূেত আেছন eiিট িতিন কােজ েদখাiেলন। 
বুdেদেবর িশষয্রা আtা জীবাtা e-সব মােনন নাi -- তাi শ রাচাযর্ আবার ৈবিদক ধেমর্র uপেদশ িদেলন। 
িতিন েবদােnর aৈdত মত, রামানুেজর িবিশ াৈdত মত বুঝাiেত লািগেলন। তাহার পর ৈচতনয্েদব েpমভিk 
িশখাiবার জনয্ aবতীণর্ হiেলন। শ র, রামানুজ জািত িবচার কিরয়ািছেলন, িকnt ৈচতনয্েদব তাহা কিরেলন না। 
িতিন বিলেলন, ভkেদর আবার জািত িক?” 
 
        eiবার sামীজী ঠাকুর ীরামকৃে র কথা বিলেতেছন -- শ েরর িবচারশিk o ৈচতনয্েদেবর েpমভিk 
eiবার eকাধাের মূিতর্মতী হiল, আবার ীকৃে র সবর্ধমর্-সমnয় বাতর্া েশানা েগল, আবার দীন দিরd পাপী 
তাপীর জনয্ বুdেদেবর নয্ায় eকজন knন কিরেতেছন, েশানা েগল; aবতারপুrষগণ েযন aসmূণর্ িছেলন। 
ঠাকুর ীরামকৃ  aবিতণর্ হiয়া তাঁহােদর পূণর্ কিরয়ােছন (fulfilment of all sages). 
 
        "The one (Sankara) had a great head, the other (Chaitanya) a large heart, and 
the time was ripe for one to be born, the embodiment of both his head and heart; 
the time was ripe for one to be born who in one body would have the brilliant 
intellect of Sankara and the wonderfully expansive, infinite heart of Chaitanya; one 
who would see in every sect the spirit working, the same God; one who would see 
God in every being, one whose heart would weep for the poor, for the weak, for the 
outcast, for the down-trodden, for every one in this world, inside India or outside 
India; and the same time whose grand brilliant intellect, would conceive of such 
noble thoughts as would harmonise all conflicting sects, not only in India but 
outside of India, and bring a marvellous harmony, the universal Religion of head 
and heart, into existence.  
 
        "Such a man was born, and I had the good fortune to sit at his feet for years. 
The time was ripe, it was necessary that such a man should be born, and he came; 
and the most wonderful part of it was that his life's work was just near a city which 
was full of western thought, a city which had run mad after these occidental ideas, 
a city which had become more Europeanised than any other city in India. There he 
lived, without any book-learning whatsoever; this great intellect never learnt even 
to write his own name, but the most brilliant graduates of our University found in 
him an intellectual giant. He was a strange man, this Ramakrishna Paramahamsa. It 
is a long, long story, and I have no time to tell anything about him to-night. Let me 
now only mention the great Sri Ramakrishna, the fulfilment of the Indian sages, the 
sage for the time, one whose teaching is just now at the present time most 
beneficial. And mark the Divine power working behind the man. Ths son of a poor 
priest, born in an out-of-the way village, unknown and unthought of, today is 
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worshipped literally by thousands in Europe and America, and to-morrow will be 
worshipped by thousands more. Who knows the plans of the Lord! Now my 
brothers, if you do not see the hand, the finger of Providence, it is because you are 
blind, born blind indeed." 

-- The Sages of India. 
 
        sামী আবার বিলেতেছন -- েয েবদময় েদববাণী ঋিষরা সরsতী তীের িনয়ািছেলন, েয বাণী িগিররাজ 
িহমালেয়র শৃে  শৃে  মহােযাগী তাপসেদর কেণর্ eকদা pিত িনত হiয়াছীল, েয বানী সবর্gাহী মহােবগমতী 
নদীর আকাের ীকৃ , ীবুd, ীৈচতনয্ নাম ধারণ কিরয়া মতর্য্েলােক aবতরণ কিরয়ািছল, আজ আবার েসi 
েদববাণী সকেল িনেতিছ। ei ভগবdাণীর মহাsnন alিদেনর মেধয্ সমg ভারত হiেত আরm কিরয়া 
সবর্sােন েপৗঁিছেব -- যতদূর িবsৃত েমিদনী। ei বাণী pিতিদন নবশিkেত শিkমতী হiেতেছ। ei েদববাণী পূবর্ 
পূবর্ যুেগ aেনকবার না িগয়ােছ, িকnt আজ যাহা আমরা িনেতিছ তাহা oi সমs বাণীর সমি ! 
(summation of them all). 
 
        "Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in 
motion from India, which are destined at no distant day to reach the farthest limits 
of the earth. One voice has spoken, whose echoes are rolling on and gathering 
strength every day, a voice even mightier than those which have preceded it, for it 
is the summation of them all. Once more the voice, that spoke to the sages on the 
banks of the Sarswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of 
the 'Father of Mountains' and descended upon the plains through Krishna, Buddha 
and Chaitanya, in all-carrying floods, has spoken again. Once more the doors have 
opened. Enter ye into the realms of light, the gates have been opened wide once 
more." 

-- Reply to Khetri address. 
 
        sামীজী আরo বিলেলন, আিম যিদ eকিটo ভাল কথা বিলয়া থািক -- আপনারা জািনেবন েয সমsi 
ঠাকুর ীরামকৃে র। যিদ িকছু কাঁচা কথা -- pমাদপূণর্ কথা -- বিলয়া থািক তাহা জািনেবন েস আমার। 
 
        "Only let me say now that if I have told you one word of Truth, it was his and 
his alone; and if I have told you many things which were not true, were not correct, 
which were not beneficial to the human race, they were all mine, and on me is the 
responsibility." 
 
        eirেপ sামী িবেবকানn ভারতবেষর্ নানাsােন aবতারপুrষ ীরামকৃে র আগমনবাতর্া েঘাষণা কিরেলন। 
েযখােন েযখােন মঠsাপনা হiয়ােছ, েসiখােনi তাঁহার িনতয্ েসবাপূজািদ হiেতেছ। আরিতর সময় sামীজীর 
রিচত sব সকল sােনi বাদয্ o সুর-সংেযােগ গীত হয়। ei sবমেধয্ sামী ঠাকুর ীরামকৃ েক িনgর্ণ সgণ 
িনর ন জগদী র বিলয়া সেmাধন কিরয়ােছন। আর বিলয়ােছন, েহ ভবসাগেরর কা ারী! তুিম নরrপ ধারণ কের 
আমােদর ভব-বnন খ ন কিরবার জনয্ েযােগর সহায় হiয়া আিসয়াছ! েতামার কৃপায় আমার সমািধ হiেতেছ। 
তুিম কািমনী-কা নতয্াগ করাiয়াছ। েহ ভkশরণ! েতামার পাদপেd আমার aনুরাগ দাo। েতামার পাদপd 
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আমার পরম সmদ। uহােক পাiেল ভবসাগর েগা েদর নয্ায় েবাধ হয়। 
 

sামীজী রিচত ীরামকৃ -আরািtক 
 

[িম  -- েচৗতাল ] 
 
 খ ন ভব-বnন, জগ-বnন বিn েতামায়। 
 িনর ন নরrপ ধর িনgর্ণ gণময় ৷৷ 
 েমাচন aঘদূষণ জগভষূণ িচd ঘনকায়। 
 jানা ন িবমল-নয়ন বীkেণ েমাহ যায় ৷৷ 
 ভাsর ভাবসাগর িচর-unদ েpমপাথার। 
 ভkাjর্ন-যুগলচরণ তারণ ভাব-পার ৷৷ 
 জৃিmত যুগ-ঈ র জগদী র েযাগ সহায়। 
 িনেরাধন সমািহত-মন িনরিখ তব কৃপায় ৷৷ 
 ভ ন dঃখগ ন কrণাঘন কমর্-কেঠার। 
 pাণাপর্ণ জগত-তারণ কৃnন কিলেডার ৷৷ 
 ব ন-কামকা ন aিতিনিnত-iিndয়রাগ। 
 তয্াগী র েহ নরবর! েদহ পেদ aনুরাগ ৷৷ 
 িনভর্য় গত সংশয় দৃঢ়িন য়-মানসবান। 
 িন ারণ-ভকত-শরণ তয্িজ জািত-কুল-মান ৷৷ 
 সmদ তব ীপদ ভব-েগা দ-বাির যথায়। 
 েpমাপর্ণ সম দরশন জগজন-dঃখ যায় ৷৷ 
 

[“েযi রাম, েযi কৃ , iদানীং েসi রামকৃ ।” ] 
 
        কাশীপুর uদয্ােন sামীজী ei মহাবােকয্ ঠাকুর ীরামকৃ  ীমুখ হiেত িনয়ািছেলন। ei মহাবাকয্ sরণ 
কিরয়া sামী িবলাত হiেত কিলকাতায় pতয্াগমেনর পর েবলুড় মেঠ eকিট sব রচনা কিরয়ািছেলন। sেব 
বিলেতেছন, -- িযিন আচ াল দীন-দিরেdর বnু জানকীবlভ, jান ভিkর aবতার ীরামচnd! িযিন আবার 

ীকৃ -rেপ কুrেkেt গীতাrপ গmীর মধুর িসংহনাদ কিরয়ািছেলন, িতিনi iদানীং pিথত পুrষ ীরামকৃ rেপ 
aবতীণর্ হiয়ােছন। 
 

oঁ নেমা ভগবেত রামকৃ ায় 
 
1 

 আচ ালাpিতহতরেয়া যসয্ েpমpবােহা 
 েলাকতীেতাঽপয্হহ ন জেহৗ েলাককলয্াণমাগর্m । 
 ৈtেলাকয্ঽপয্pিতমমিহমা জানকীpাণবেnা 
 ভkয্া jানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া েযা িহ রামঃ ৷৷ 
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 sbীকৃতয্ pলয়কিলতmাহেবাtং মাহাnং 
 িহtা রািtং pকৃিতসহজামnতািমsিম াm । 
 িগতং শাnং মধরুমিপ যঃ িসংহনাদং জগজর্ 
 েসাঽয়ং জাতঃ pিথতপুrেষা রামকৃ িstদানীm  ৷৷ 
 
        আর eকিট েsাt েবলড়ুমেঠ o কাশী, মাdাজ, ঢাকা pভৃিত সকল মেঠ আরিতর সময় গীত হয়। 
 
        ei েsােt sামীজী বিলেতেছন -- েহ দীনবেnা, তুিম সgণ আবার িtgণাতীত, েতামার পাদপd িদন রািt 
ভজনা কিরেতিছ না, তাi েতামার আিম শরণাগত। আিম মুেখ ভজন কিরেতিছ, jানানুশীলন কিরেতিছ, িকnt 
িকছুi ধারণা হiেতেছ না তাi েতামার শরণাগত। েহ দীনবেnা, তুিম জগেতর eকমাt pাpবয্ বst, আিম েতামার 
শরণাগত। tেমব শরণং মম দীনবেnা! 
 
 o ঁ hীং ঋতং tমচেলা gণিজৎ gেণেডয্া। 
 ন-kিnবং সকrণং তব পাদপdm । 
 েমা-হ ষং বhকৃতং ন ভেজ যেতাঽহং 
 তsাttেমব শরণং মম দীনবেnা ! 1 ৷৷ 
 
 ভ-িkভর্গ  ভজনং ভবেভদকাির 
 গ-cnয্লং সুিবপুলং গমনায় তttm । 
 ব-েktাdৃতnt hিদ েম ন চ ভািত িকি ৎ 
 তsাttেমব শরনং মম দীনবেnা ! 2 ৷৷ 
 
 েত-জsরিn তরসা tিয় তৃpতৃ া 
 রা-েগ কৃেত ঋতপেথ tিয় রামকৃে । 
 ম-তর্য্ামৃতং তব পদং মরেণািসমর্নাশং 
 তsাttেমব শরনং মম দীনবেnা ! 3 ৷৷ 
 
 কৃ-তয্ং কেরািত কলুষং কুহকাnকাির 
 া-nং িশবং সুিবলং তব নাম নাথ। 
 য-সমাদহং tশরেণা জগেদকগময্ 
 তsাttেমব শরনং মম দীনবেnা ।। 4 ৷৷ 
 
        sামীজী আরিতর পর ীরামকৃে র pণাম িশখাiয়ােছন। uহােত ঠাকুরেক aবতার ে  বিলয়ােছন! 
 
 o ঁ sাপকায় চ ধমর্সয্ সবর্ধমর্srিপেণ। 
 aবতারবির ায় রামকৃ ায় েত নমঃ ৷৷ 


