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ষ  পিরেcদ 
 

ঈ রেক ভালবাসা জীবেনর uেdশয্ -- The End of life 
 
        ীরামকৃ  -- িব াস আর ভিk। তাঁেক ভিkেত সহেজ পাoয়া যায়। িতিন ভােবর িবষয়। 
 
        e-কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ীরামকৃ  আবার গান ধিরেলন: 
 
  মন িক তtt কর তাঁের, েযন unt আঁধার ঘের । 
 েস েয ভােবর িবষয় ভাব বয্তীত, aভােব িক ধরেত পাের ৷৷ 
 aেg শশী বশীভতূ কর তব শিk-সাের । 
 oের েকাঠার িভতর েচার-কুঠির, েভার হেল েস লুকােব ের ৷৷ 
 ষড় দশর্েন না পায় দরশন, আগম-িনগম তntসাের । 
 েস েয ভিkরেসর রিসক, সদানেn িবরাজ কের পুের ৷৷ 
 েস ভাব লািগ পরম েযাগী, েযাগ কের যুগ-যুগাnের । 
 হেল ভােবর uদয় লয় েস েযমন, েলাহােক চুmেক ধের ৷৷ 
 pসাদ বেল মাতৃভােব আিম তtt কির যাঁের । 
 েসটা চাতের িক ভাঙব হাঁিড়, েবাঝ না ের মন ঠাের েঠাের ৷৷ 
 

[ঠাকুর সমািধ মিnের ] 
 
        গান গাiেত গাiেত ঠাকুর সমািধs হiয়ােছন! হাত a িলবd! েদহ unত o িsর! েনtdয় snহীন! েসi 
েবে র uপর পি মাসয্ হiয়া পা ঝুলাiয়া বিসয়া আেছন। সকেল uদgীব হiয়া ei adুত aবsা েদিখেতেছন। 
পি ত িবদয্াসাগরo িনsb হiয়া eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ঠাকুর pকৃিতs হiেলন। দীঘর্িনঃ াস েফিলয়া আবার সহােসয্ কথা কিহেতেছন। -- “ভাব ভিk, eর মােন -
- তাঁেক ভালবাসা। িযিনi bh তাঁেকi ‘মা’ বেল ডাকেছ। 
 
 “pসাদ বেল মাতৃভােব আিম তtt কির যাঁের । 
 েসটা চাতের িক ভাঙব হাঁিড়, েবাঝ না ের মন ঠাের েঠাের ৷৷ 
 
        “রামpসাদ মনেক বলেছ -- ‘ঠাের েঠাের’ বুঝেত। ei বুঝেত বলেছ েয, েবেদ যাঁেক bh বেলেছ -- 
তাঁেকi আিম মা বেল ডাকিছ। িযিনi িনgর্ণ, িতিনi সgণ; িযিনi bh, িতিনi শিk। যখন িনিkয় বেল েবাধ হয়, 
তখন তাঁেক ‘bh’ বিল। যখন ভািব সৃি , িsিত, pলয় করেছন, তখন তাঁেক আদয্াশিk বিল, কালী বিল। 
 
        “bh আর শিk aেভদ। েযমন aিg আর দািহকাশিk, aিg বলেলi দািহকাশিk বুঝা যায়; দািহকাশিk 
বলেলi aিg বুঝা যায়; eকিটেক মানেলi আর eকিটেক মানা হেয় যায়। 
 
        “তাঁেকi ‘মা’ বেল ডাকা হেc। ‘মা’ বড় ভালবাসার িজিনস িকনা। ঈ রেক ভালবাসেত পারেলi তাঁেক 



1882, 5i aগs 

www.ramakrishnavivekananda.info 

পাoয়া যায়। ভাব, ভিk, ভালবাসা আর িব াস। আর eকটা গান েশানঃ 
 

[uপায় -- আেগ িব াস -- তারপর ভিk ] 
 
 “ভািবেল ভােবর uদয় হয়  । 
 (o েস) েযমন ভাব, েতমিন লাভ, মূল েস pতয্য় ৷৷ 
 কালীপদ-সুধাhেদ, িচt যিদ রয় (যিদ িচt ডুেব রয়) । 
 তেব পূজা, েহাম, যাগযj, িকছুi িকছু নয় ৷৷ 
 
        “িচt তদগত হoয়া, তাঁেক খুব ভালবাসা। ‘সুধাhদ’ িকনা aমৃেতর hদ। oেত ডুবেল মানুষ মের না। aমর 
হয়। েকu েকu মেন কের, েবিশ ঈ র ঈ র করেল মাথা খারাপ হেয় যায়। তা নয়। e-েয সুধার hদ! aমৃেতর 
সাগর। েবেদ তাঁেক ‘aমৃত’ বেলেছ, eেত ডুেব েগেল মের না -- aমর হয়।” 
 

[িন ামকমর্ বা কমর্েযাগ o জগেতর uপকার -- Sri Ramakrishna and the European ideal of work] 
 
        “পূজা, েহাম, যাগ” িকছুi িকছু নয়। যিদ তাঁর uপর ভালবাসা আেস, তাহেল আর e-সব কেমর্র েবিশ 
দরকার নাi। যতkণ হাoয়া পাoয়া না যায়, ততkণi পাখার দরকার; যিদ দিkেণ হাoয়া আপিন আেস, পাখা 
েরেখ েদoয়া যায়। আর পাখার িক দরকার? 
 
        “তুিম েয-সব কমর্ করছ, e-সব সৎকমর্। যিদ ‘আিম কতর্া’ ei aহংকার তয্াগ কের িন ামভােব করেত 
পার, তাহেল খুব ভাল। ei িন ামকমর্ করেত করেত ঈ েরেত ভিk ভালবাসা আেস। eirপ িন ামকমর্ করেত 
করেত ঈ রলাভ হয়। 
 
        “িকnt যত তাঁর uপর ভিk ভালবাসা আসেব, ততi েতামার কমর্ কেম যােব। গৃহেsর বu, েপেট যখন 
েছেল হয় -- শা ড়ী তার কমর্ কিমেয় েদয়। যতi মাস বােড়, শা ড়ী কমর্ কমায়। দশমাস হেল আদেপ কমর্ করেত 
েদয় না, পােছ েছেলর েকান হািন হয়, pসেবর েকান বয্াঘাত হয়। (হাসয্) তুিম েয-সব কমর্ করছ eেত েতামার 
িনেজর uপকার। িন ামভােব কমর্ করেত পারেল িচt িd হেব, ঈ েরর uপর েতামার ভালবাসা আসেব। ভালবাসা 
eেলi তাঁেক লাভ করেত পারেব। জগেতর uপকার মানুষ কের না, িতিনi করেছন, িযিন চnd-সূযর্ কেরেছন, িযিন 
মা-বােপর েsহ, িযিন মহেতর িভতর দয়া, িযিন সাধু-ভেkর িভতর ভিk িদেয়েছন। েয-েলাক কামনাশূনয্ হেয় 
কমর্ করেব েস িনেজরi ম ল করেব।” 
 

[িন ামকেমর্র uেdশয্ -- ঈ রদশর্ন ] 
 
        “anের েসানা আেছ, eখনo খবর পাo নাi। eকটু মািট চাপা আেছ। যিদ eকবার সnান পাo, aনয্ কাজ 
কেম যােব। গৃহেsর বu-eর েছেল হেল েছেলিটেকi িনেয় থােক; oiিটেক িনেয়i নাড়াচাড়া; আর সংসােরর কাজ 
শা ড়ী করেত েদয় না। (সকেলর হাসয্) 
 
        “আরo eিগেয় যাo। কাঠুের কাঠ কাটেত িগিছল; -- bhচারী বলেল, eিগেয় যাo। eিগেয় িগেয় েদেখ 
চnনগাছ। আবার িকছুিদন পের ভাবেল, িতিন eিগেয় েযেত বেলিছেলন, চnনগাছ পযর্n েতা েযেত বেলন নাi। 
eিগেয় িগেয় েদেখ rপার খিন। আবার িকছুিদন পের eিগেয় িগেয় েদেখ, েসানার খিন। তারপা েকবল হীরা, 
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মািণক। ei সব লেয় eেকবাের আি ল হেয় েগল। 
 
        “িন ামকমর্ করেত পারেল ঈ ের ভালবাসা হয়; kেম তাঁর কৃপায় তাঁেক পাoয়া যায়। ঈ রেক েদখা যায়, 
তাঁর সে  কথা কoয়া যায়, েযমন আিম েতামার সে  কথা কিc!” (সকেল িনঃশb) 


