1882, 15i নেভmবর

সাকর্াস র ালেয় -- গৃহেsর o aনয্ানয্ কমর্ীেদর কিঠন সমসয্া o ীরামকৃ
pথম পিরেcদ
ীরামকৃ শয্ামপুকুর িবদয্াসাগর sুেলর dাের গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত। েবলা িতনটা হiেব। গািড়েত
মাsারেক তুিলয়া লiেলন। রাখাল o আরo d-eকিট ভk গািড়েত আেছন। আজ বুধবার 15i নেভmর 1882
ী াb, কািতর্ক kা প মী। গািড় kেম িচৎপুর রাsা িদয়া গেড়র মােঠর িদেক যাiেতেছ।
ীরামকৃ আনnময় -- মাতােলর নয্ায় -- গািড়র eকবার eধার eকবার oধার মুখ বাড়াiয়া বালেকর
নয্ায় েদিখেতেছন। মাsারেক বিলেতেছন, েদখ, সব েলাক েদখিছ িনmদৃি । েপেটর জনয্ সব যােc, ঈ েরর িদেক
দৃি নাi!
ীরামকৃ আজ গেড়র মােঠ uiলসেনর সাকর্াস েদিখেত যাiেতেছন। মােঠ েপৗঁিছয়া িটিকট েকনা হiল।
আট আনার aথর্াৎ েশষে ণীর িটিকট। ভেkরা ঠাকুরেক লiয়া ucsােন uিঠয়া eক েবি র uপের বিসেলন।
ঠাকুর আনেn বিলেতেছন, “বাঃ, eখান েথেক েবশ েদখা যায়।”
র sেল নানাrপ েখলা aেনকkণ ধিরয়া েদখা হiল। েগালাকার রাsায় েঘাড়া েদৗিড়েতেছ। েঘাড়ার পৃে
eকপােয় িবিব দাঁড়াiয়া। আবার মােঝ মােঝ সামেন বড় বড় েলাহার িরং (চk)। িরং-eর কােছ আিসয়া েঘাড়া
যখন িরং-eর িনেচ েদৗিড়েতেছ, িবিব েঘাড়ার পৃ হiেত লm িদয়া িরং-eর মধয্ িদয়া পুনরায় েঘাড়ার পৃে
আবার eকপােয় দাঁড়াiয়া! েঘাড়া পুনঃ পুনঃ বনবন কিরয়া oi েগালাকার পেথ েদৗড়াiেত লািগল, িবিবo আবার
oirপ পৃে দাঁড়াiয়া!
সাকর্াস সমাp হiল। ঠাকুর ভkসে নািময়া আিসয়া ময়দােন গািড়র কােছ আিসেলন। শীত পিড়য়ােছ।
গােয় সবুজ বনাত িদয়া মােঠ দাঁড়াiয়া কথা কিহেতেছন, কােছ ভেkরা দাঁড়াiয়া আেছন। eকজন ভেkর হােত
েবটুয়ািট (মশলার েছাট থেলিট) রিহয়ােছ। তাহােত মশলা িবেশষতঃ কাবাব িচিন আেছ।
[আেগ সাধন, তারপর সংসার; aভয্াসেযাগ ]
ীরামকৃ মাsারেক বিলেতেছন, “েদখেল, িবিব েকমন eকপােয় েঘাড়ার uপর দাঁিড়েয় আেছ, আর বনবন
কের েদৗড়ুেc! কত কিঠন, aেনকিদন ধের aভয্াস কেরেছ, তেব েতা হেয়েছ! eকটু aসাবধান হেলi হাত-পা
েভেঙ যােব, আবার মৃতুয্o হেত পাের। সংসার করা oirপ কিঠন। aেনক সাধন-ভজন করেল ঈ েরর কৃপায়
েকu েকu েপেরেছ। aিধকাংশ েলাক পাের না। সংসার করেত িগেয় আরo বd হেয় যায়, আরo ডুেব যায়,
মৃতয্ু যntণা হয়! েকu েকu, েযমন জনকািদ aেনক তপসয্ার বেল সংসার কেরিছেলন। তাi সাধন-ভজন খুব
দরকার, তা না হেল সংসাের িঠক থাকা যায় না।”
[বলরাম-মিnের ীরামকৃ ]
ীরামকৃ গািড়েত uিঠেলন। গািড় বাগবাজাের বসুপাড়ায় বলরােমর বাটীর dাের uপিsত হiল, ঠাকুর
ভkসে েদাতলার ৈবঠকখানায় িগয়া বিসেলন। সnয্ার বািত jালা হiয়ােছ। ঠাকুর সাকর্ােসর গl কিরেতেছন।
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aেনকgিল ভk সমেবত হiয়ােছন, তাঁহােদর সিহত ঈ রীয় aেনক কথা হiেতেছ। মুেখ aনয্ কথা িকছুi নাi,
েকবল ঈ রীয় কথা।
[Sri Ramakrishna, the Caste-system and the problem of the Untouchables solved]
জািতেভদ সmেn কথা পিড়ল। ঠাকুর বিলেলন, “eক uপােয় জািতেভদ uেঠ েযেত পাের। েস uপায় -ভিk। ভেkর জািত নাi। ভিk হেলi েদহ, মন, আtা -- সব d হয়। েগৗর, িনতাi হিরনাম িদেত লাগেলন,
আর আচ ােল েকাল িদেলন। ভিk থাকেল চ াল, চ াল নয়। asৃশয্ জািত ভিk থাকেল d, পিবt হয়।”
[সংসারী বdজীব ]
ীরামকৃ সংসারী বdজীেবর কথা বিলেতেছন। তারা েযন gিটেপাকা, মেন করেল েকেট েবিরেয় আসেত
পাের; িকnt aেনক যt কের gিট ৈতয়ার কেরেছ, েছেড় আসেত পাের না; তােতi মৃতুয্ হয়। আবার েযন ঘুিনর
মেধয্ মাছ; েয-পেথ ঢুেকেছ, েসi পথ িদেয় েবিরয়া আসেত পাের, িকnt জেলর িম শb আর aনয্ aনয্ মােছর
সে kীড়া, তাi ভুেল থােক, েবিরেয় আসবার েচ া কের না। েছেলেমেয়র আধ-আধ কথাবাতর্া েযন
জলকেlােলর মধুর শb। মাছ aথর্াৎ জীব, পিরবারবগর্। তেব d-eকটা েদৗেড় পালায়, তােদর বেল মুkজীব।
ঠাকুর গান গািহেতেছন:
eমিন মহামায়ার মায়া েরেখছ িক কুহক কের।
bhা িব ু aৈচতনয্ জীেব িক জািনেত পাের ৷৷
িবল কের ঘুিন পােত মীন pেবশ কের তােত।
গতায়ােতর পথ আেছ তবু মীন পালােত নাের ৷৷
ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “জীব েযন ডাল, জাঁতার িভতর পেড়েছ; িপেষ যােব। তেব েয কিট ডাল খুিঁ ট
ধের থােক, তারা িপেষ যায় না। তাi খুঁিট aথর্াৎ ঈ েরর শরণাগত হেত হয়। তাঁেক ডাক, তাঁর নাম কর তেব
মুিk। তা না হেল কালrপ জাঁতায় িপেষ যােব।”
ঠাকুর আবার গান গািহেতেছন:
পিড়েয় ভবসাগের ডুেব মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় েমাহ-তুফান kেম বােড় েগা শ রী ৷৷
eেক মন-মািঝ আনািড়, তােহ ছজন েগাঁয়াড় দাঁিড়;
কুবাতােস িদেয় পািড়, হাবুডুবু েখেয় মির।
েভেঙ েগল ভিkর হাল; িছঁেড় পড়ল dার পাল,
তরী হল বানচাল, uপায় িক কির; -uপায় না েদিখ আর, aিক ন েভেব সার;
তরে িদেয় সাঁতার, ীdগর্ানােমর েভলা ধির ৷৷
[Duty to wife and children]
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িব াসবাবু aেনকkণ বিসয়ািছেলন, eখন uিঠয়া েগেলন। তাঁহার aেনক টাকা িছল, িকnt চিরt মিলন
হoয়ােত সমs uিড়য়া িগয়ােছ। eখন পিরবার, কনয্া pভৃিত কাহােকo েদেখন না। বলরাম তাঁহার কথা পাড়ােত
ঠাকুর বিলেলন, “oটা লkীছাড়া দািরিdর। গৃহেsর কতর্বয্ আেছ, ঋণ আেছ, েদব-ঋণ, িপতৃ-ঋণ, ঋিষ-ঋণ
আবার পিরবারেদর সmেn ঋণ আেছ। সতী stী হেল তােক pিতপালন; সnানিদগেক pিতপালন যতিদন না লােয়ক
হয়।
“সাধুi েকবল স য় করেব না। ‘পি আuর দরেবশ’ স য় কের না। িকnt পািখর ছানা হেল স য় কের।
ছানার জেনয্ মুেখ কের খাবার িনেয় যায়।”
বলরাম -- eখন িব ােসর সাধুস করবার icা।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- সাধুর কম লু চারধােম ঘুের আেস, িকnt েযমন েতেতা, েতমিন েতেতা থােক।
মলেয়র হাoয়া েয গােছ লােগ, েস-সব চnন হেয় যায়! িকnt িশমুল, a t, আমড়া eরা চnন হয় না। েকu েকu
সাধুস কের, গাঁজা খাবার জনয্। (হাসয্) সাধুরা গাঁজা খায় িকনা, তাi তােদর কােছ eেস বেস গাঁজা েসেজ েদয়
আর pসাদ পায়। (সকেলর হাসয্)
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