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চতুথর্ পিরেcদ
ীরামকৃ রােজেndর বািড়েত
রাম, মেনােমাহন, েকশব েসন pভৃিত ভkসে ; 1881 ী াb
রােজnd িমেtর বাটী ঠনঠেন েবচু চাটুেজয্র গিল। মেনােমাহেনর বাটীেত uৎসেবর িদন ীযুk েকশব
রােজndবাবুেক বিলয়ািছেলন, আপনার বািড়েত eirপ eকিদন uৎসব হয়, েবশ হয়। রােজnd আনিnত হiয়া
তাহার uেদয্াগ কিরেতেছন।
আজ শিনবার, 10i িডেসmর, 1881 ী াb, 26েশ agহায়ণ, 1288। আজ uৎসব হiেব িsর হiয়ােছ।
খুব আনn -- aেনক ভk আিসেবন -- েকশব pভৃিত bাhভkগণo আিসেবন।
eমন সময় bাhভk ভাi aেঘারনােথর মৃতুয্সংবাদ uমানাথ রােজndেক জানাiেল। aেঘারনাথ লk্েণৗ
নগের রাত dটার সময় শরীরতয্াগ কিরয়ােছন, েসi রােti তারেযােগ ei সংবাদ আিসয়ােছ। 8i িডেসmর,
24েশ agহায়ণ। uমানাথ পর িদেনi oi সংবাদ লiয়া আিসয়ােছন। েকশবািদ bাhভkগণ aেশৗচ gহণ
কিরয়ােছন -- শিনবাের তাঁহারা েকমন কিরয়া আিসেবন, রােজnd িচিnত হiেলন।
রাম রােজndেক বিলেতেছন -- আপিন েকন ভাবেছন? েকশববাবু নাi বা eেলন। ঠাকুর আিসেতেছন -আপিন িক জােনন না িতিন সবর্দা সমািধs, ঈ রেক pতয্k কিরেতেছন, -- যাঁর আনেn জগৎ আনn আsাদন
করেছ।
রাম, রােজnd, রাজেমাহন, মেনােমাহন েকশেবর সে েদখা কিরেলন। েকশব বিলেলন, “কi, আিম eমন
কথা বিল নাi েয আিম যাব না। পরমহংস মহাশয় আসেবন আর আিম যাব না? aবশয্ যাব; aেশৗচ হেয়েছ, তা
আলাদা জায়গায় বেস খাব।”
েকশব রােজnd pভৃিত ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের ীরামকৃে র সমািধিচt টা ান িছল।
রােজnd (েকশেবর pিত) -- পরমহংস মহাশয়েক aেনেক বেল ৈচতেনয্র aবতার।
েকশব (সমািধিচt েদিখয়া) -- erপ সমািধ েদখা যায় না। যী

ী , মহmদ, ৈচতনয্ eঁেদর হত।

েবলা 3টার সময় মেনােমাহেনর বাটীেত ীরামকৃ আিসয়ােছন। েসখােন িব াম কিরয়া eকটু জলেযাগ
কিরেলন। সুেরnd বিলেতেছন -- আপিন কল েদখেবন বেলিছেলন -- চলুন! তাঁহােক গািড় কিরয়া সুেরnd েব ল
ফেটাgাফােরর িু ডoেত লiয়া েগেলন। ফেটাgাফার েদখাiেলন িকrেপ ছিব েতালা হয়। কাঁেচর িপছেন কালী
(Silver Nitrate) মাখান হয়; তারপর ছিব uেঠ।
ঠাকুেরর ছিব লoয়া হiেতেছ -- aমিন িতিন সমািধs হiেলন।
eiবার ঠাকুর রােজnd িমেtর বাটীেত আিসয়ােছন। রােজnd পুরাতন েডপুিট ময্ািজেsট।
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ীযুk মেহnd েগাsামী বাটীর pা েণ ভাগবত পাঠ কিরেতেছন। aেনক ভk uপিsত -- েকশব eখনo
আিসয়া েপৗঁছান নাi। ীরামকৃ কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (ভkেদর পিত) -- সংসাের হেব না েকন? তেব বড় কিঠন। আজ বাগবাজােরর পুল হেয় eলাম।
কত বnেনi েবঁেধেছ। eকটা বnন িছঁড়েল পুেলর িকছু হেব না। আরo aেনক িশকল িদেয় বাঁধা আেছ -- তারা
েটেন রাখেব। েতমিন সংসারীেদর aেনক বnন। ভগবােনর কৃপা বয্িতেরেক েস বnন যাবার uপায় নাi।
“তাঁেক দশর্ন করেল আর ভয় নাi; তাঁর মায়ার িভতর িবদয্া-aিবদয্া di আেছ; -- দশর্েনর পর িনিলর্p
হেত পাের। পরমহংস aবsায় িঠক েবাধ হয়। dেধ জেল আেছ, হাঁেস েযমন dধ িনেয় জল তয্াগ কের। হাঁস পাের
িকnt শািলক পাের না।”
eকজন ভk -- তেব সংসারীর uপায় িক?
ীরামকৃ -- grবােকয্ িব াস। তাঁর বাকয্ aবলmন; তাঁর বাকয্rপ খুিঁ ট ধের েঘােরা, সংসােরর কাজ
কেরা।
“grেক মানুষবুিd করেত নাi। সিcদানni grrেপ আেসন। grর কৃপায় i েক দশর্ন হয়, তখন gr
i েত লীন হেয় যান।
“সরল িব ােস িক না হয়। grপুেtর anpাশেন -- িশেষয্রা েয েযমন পাের, uৎসেবর আেয়াজন করেছ।
eকিট গরীব িবধবা েসo িশষয্া। তার eকিট গr আেছ, েস eকঘিট dধ eেনেছ। gr মেন করিছেলন েয dেধর
ভার oi েমেয়িট লেব। িবরk হেয় েস যা eেনিছল েফেল িদেল আর বলেল -- তুi জেল ডুেব মরেত পািরস িন?
েমেয়িট ei grর আjা মেন কের নদীর ধাের ডুবেত েগল। তখন নারায়ণ দশর্ন িদেলন; আর pসn হেয় বলেলন
-- ei পাtিটেত দিধ আেছ, যতi ঢালেব ততi েবrেব, gr সnt হেবন। eবং েসi পাtিট েদoয়া হেল gr
aবাk। আর সমs িববরণ েন নদীর ধাের eেস েমেয়িটেক বলেলন -- নারায়ণেক যিদ আমােক দশর্ন না করাo
তেব আিম ei জেলেত pাণতয্াগ করব। নারায়ণ দশর্ন িদেলন, িকnt gr েদখেত েপেলন না। েমেয়িট তখন
বলেল, pভু grেদবেক যিদ দশর্ন না েদন আর তাঁর শরীর যিদ যায় েতা আিমo শরীরতয্াগ করব; তখন নারায়ণ
eকবার grেক েদখা িদেলন।
“েদখ grভিk থাকেল িনেজরo দশর্ন হল আবার grেদেবরo হল।
“তাi বিল -- যদয্িপ আমার gr ঁড়ীবািড় যায়,
তথািপ আমার gr িনতয্ানn রায়।
“সকেলi gr হেত চায়, িশষয্ হেত বড় েকহ চায় না। িকnt েদখ uঁচু জিমেত বৃি র জল জেম না। িনচু
জিমেত -- খাল জিমেত জেম।
“gr েয নামিট েদেবন িব াস কের েস নামিট লেয় সাধন-ভজন করেত হয়।”
www.ramakrishnavivekananda.info

1881, 10i িডেসmর

“েয শামুেকর েভতর মুkা তেয়র হয়, eমিন আেছ, েসi শামুক sাতী-নkেtর বৃি র জেলর জনয্ pstত
হেয় থােক। েসi জল পড়েল eেকবাের aতল জেল ডুেব চেল যায়, যতিদন না মুkা হয়।”
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