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ষ িবংশ পিরেcদ
দিkেণ ের ভkসে -- 23েশ েসেpmর, 1883
ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের ভkসে বিসয়া আেছন। রাখাল, মাsার, রাম, হাজরা pভৃিত ভkগণ
uপিsত আেছন। হাজরা মহাশয় বািহেরর বারাnায় বিসয়া আেছন। আজ রিববার, 23েশ েসেpmর 1883, ভাd
কৃ া সpমী।
িনতয্েগাপাল, তারক pভৃিত ভkগণ রােমর বািড়েত থেকন। িতিন তাহােদর যt কিরয়া রািখয়ােছন।
রাখাল মােঝ মােঝ ীযুk aধর েসেনর বািড়েত িগয়া থােকন। িনতয্েগাপাল সবর্দাi ভােব িবেভার।
তারেকরo aবsা anমুখর্ ; িতিন েলাকর সে আজকাল েবিশ কথা কন না।

[ ীরামকৃে র ভাবনা -- নেরেndর জনয্]
ঠাকুর eiবার নেরেndর কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (eকজন ভেkর pিত) -- নেরnd েতামােকo লাik কের না। (মাsােরর pিত) কi, aধেরর
বািড় নেরnd eল না েকন?
“eকাধাের নেরেndর কত gণ! গাiেত, বাজােত, েলখাপড়ায়! েসিদন কােpেনর গািড়েত eখান েথেক
যািcল; কােpন aেনক কের বলেল, তার কােছ বসেত। নেরnd oধাের িগেয় বসল; কােpেনর িদেক িফের েচেয়o
েদখেল না।”
[শাk েগৗরী পি ত o ীরামকৃ ]
“ ধু পাি েতয্ িক হেব? সাধন-ভজন চাi। iঁেদেশর েগৗরী -- পি তo িছল, সাধকo িছল। শাk-সাধক;
মার ভােব মােঝ মােঝ unt হেয় েযত! মােঝ মােঝ বলত, ‘হা ের ের, ের িনরালm লেmাদরজনিন কং যািম
শরণm?’ তখন পি েতরা েকঁেচা হেয় েযত। আিমo আিব হেয় েযতুম। আমার খাoয়া েদেখ বলত, তুিম ৈভরবী
িনেয় সাধন কেরছ?
“eকজন কতর্াভজা িনরাকােরর বয্াখয্া করেল। িনরাকার aথর্াৎ নীেরর আকার! েগৗরী তাi েন মহা েরেগ
েগল।
“pথম pথম eকটু েগাঁড়া সাk িছল; তুলসীপাতা dেটা কািঠ কের তুলত -- ছুঁত না (সকেলর হাসয্) -তারপর বািড় েগল; বািড় েথেক িফের eেস আর aমন কের নাi।
“আিম eকিট তুলসীগাছ কালীঘেরর সmুেখ পুঁেতিছলাম; মের েগল। পাঁঠা বিল েযখােন হয়, েসখােন নািক
হয় না!
www.ramakrishnavivekananda.info

1883, 23েশ েসেpmর

“েগৗরী েবশ সব বয্াখয্া করত। ‘e-oi!’ বয্াখয্া করত -- e িশষয্! oi েতামার i ! আবার রাবেণর
দশমু বলত, দশ iিndয়। তেমাgেণ কুmকণর্, রেজাgেণ রাবণ, সttgেণ িবভীষণ। তাi িবভীষণ রামেক লাভ
কেরিছল।”
[রাম, তারক o িনতয্েগাপাল ]
ঠাকুর মধয্ােh েসবার পর eকটু িব াম কিরেতেছন। কিলকাতা হiেত রাম, তারক (িশবানn) pভৃিত
ভkগণ আিসয়া uপিsত হiেলন। ঠাকুরেক pণাম কিরয়া তাঁহারা েমেঝেত বিসেলন। মাsারo েমেঝেত বিসয়া
আেছন। রাম বিলেতেছন, “আমরা েখাল বাজনা িশিখেতিছ।”
ীরামকৃ (রােমর pিত) -- িনতয্েগাপাল বাজােত িশেখেছ?
রাম -- না, েস aমিন eকটু সামানয্ বাজােত পাের।
ীরামকৃ -- তারক?
রাম -- েস aেনকটা পারেব।
ীরামকৃ -- তাহেল আর aত মুখ িনচু কের থাকেব না; eকটা িদেক খুব মন িদেল ঈ েরর িদেক তত
থােক না।
রাম -- আিম মেন কির, আিম েয িশখিছ, েকবল সংকীতর্েনর জনয্।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- তুিম নািক গান িশেখছ?
মাsার (সহােসয্) -- আেj না; আিম uঁ আঁ কির!
[আমার িঠক ভাব -- “আর কাজ নাi jান-িবচাের, েদ মা পাগল কের” ]
ীরামকৃ -- েতামার oটা aভয্াস আেছ? থােক েতা বল না। “আর কাজ নাi jান-িবচাের, েদ মা পাগল
কের।”
“েদখ, oiেট আমার িঠক ভাব।”
[হাজরােক uপেদশ -- সবর্ভেূ ত ভালবাসা -- ঘৃণা o িনnা তয্াগ কর ]
হাজরা মহাশয় কাr কাr সmেn ঘৃণা pকাশ কিরেতন।
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ীরামকৃ (রাম pভৃিত ভkেদর pিত) -- o-েদেশ eকজেনর বািড় pায় সবর্দাi িগেয় থাকতাম; তারা
সমবয়সী; তারা েসিদন eেসিছল; eখােন d-িতনিদন িছল। তােদর মা oirপ সকলেক ঘৃণা করত। েশেষ েসi
মার পােয়র িখল িকরকম কের খুেল েগল আর পা পচেত লাগল। ঘের eত পচা গn হল েয, েলােক ঢুকেত পারত
না।
“হাজরােক তাi oi কথা বিল, আর বিল, কাrেক িনnা কেরা না।”
েবলা pায় 4টা হiল, ঠাকুর kেম মুখpkালনািদ কিরবার জনয্ ঝাuতলায় েগেলন। ঠাকুেরর ঘেরর দিkণপূবর্ বারাnায় সতরি পাতা হiল। েসখােন ঠাকুর ঝাuতলা হiেত িফিরয়া আিসয়া uপেবশন কিরেলন। রাম
pভৃিত uপিsত আেছন। ীযুk aধর েসন সুবণর্বিণক, তাঁর বািড়েত রাখাল angহণ কিরয়ােছন বিলয়া রামবাবু
িক বিলয়ােছন। aধর পরমভk। েসi সব কথা হiেতেছ।
সুবণর্বিণকেদর মেধয্ কাr কাr sভাব eকজন ভk রহসয্ভােব বণর্না কিরেতেছন। আর ঠাকুর
হািসেতেছন। তাঁহারা ‘rিটঘn’ ভালবােসন, বয্ ন হuক আর না হuক। তাঁরা খুব সেরস চাল খান, আর
জলেযােগর মেধয্ ফল eকটু খাoয়া চাi। তাঁরা িবলাতী আমড়া ভালবােসন, iতয্ািদ। যিদ বািড়েত তtt আেস,
iিলস মাছ, সেnশ -- েসi তtt আবার oেদর কুটুm বািড়েত যােব। েস কুটুm আবার েসi তtt তােদর কুটুm
বািড়েত পাঠােব। কােজ কােজi eকটা iিলশ মাছ 15।20 ঘর ঘুরেত থােক। েমেয়রা সব কাজ কের, তেব রাnািট
uেড় বামুেন রাঁেধ, কাr বািড় 1 ঘnা, কাr বািড় 2 ঘnা, eiরকম। eকিট uেড় বামুন কখনo কখনo 4।5
জায়গায় রাঁেধ।
ীরামকৃ হািসেতেছন, িনেজ েকান মত pকাশ কিরেতেছন না।
[ঠাকুর সমািধs -- তাঁহার জগnাতার সিহত কথা ]
সnয্া হiল। uঠােন utর-পি ম েকােণ ীরামকৃ দ ায়মান o সমািধs।
aেনকkণ পের বাহয্ জগেত মন আিসল। ঠাকুেরর িক আ যর্ aবsা! আজকাল pায়i সমািধs। সামানয্
udীপেন বাহয্শূনয্ হন; ভেkরা যখন আেসন, তখন eকটু কথাবাতর্া কন; নেচৎ সবর্দাi anমুর্খ। পূজাজপািদ কমর্
আর কিরেত পােরন না।
[ ীরামকৃে র কমর্তয্ােগর aবsা ]
সমািধ ভে র পর দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়াi জগnাতার সিহত কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “মা! পূজা েগল,
জপ েগল,1 েদেখা মা, েযন জড় কেরা না! েসবয্-েসবকভােব েরেখা। মা, েযন কথা কiেত পাির। েযন েতামার নাম
করেত পাির, আর েতামার নামgণকীতর্ন করব, গান করব মা! আর শরীের eকটু বল দাo মা! েযন আপিন eকটু
চলেত পাির; েযখােন েতামার কথা হেc, েযখােন েতামার ভkরা আেছ, েসi সব জায়গায় েযেত পাির।”

1

যstাtরিতেরব সয্াৎ .. সnt sসয্ কাযর্ং ন িবদয্েত ৷৷

[গীতা, 3।17]
www.ramakrishnavivekananda.info

1883, 23েশ েসেpmর

ীরামকৃ আজ সকােল কালীঘের িগয়া জগnাতার ীপাদপেd পু া িল িদয়ােছন। িতিন আবার
জগnাতার সে কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ বিলেতেছন। মা আজ সকােল েতামার চরেণ dেটা ফুল িদলাম; ভাবলাম; েবশ হল, আবার
(বাহয্) পূজার িদেক মন যােc; তেব মা, আবার eমন হল েকন? আবার জেড়র মেতা েকন কের েফলছ!
ভাd কৃ া সpমী। eখনo চnd uদয় হয় নাi। রজনী তমসাcn। ীরামকৃ eখনo ভাবািব ; েসi
aবsােতi িনেজর ঘেরর িভতর েছাট খাটিটেত বিসেলন। আবার জগnাতার সে কথা কিহেতেছন।
[ঈশানেক িশkা -- কিলেত েবদমত চেল না -- মাতৃভােব সাধন কর ]
eiবার বুিঝ ভkেদর িবষেয় মােক িক বিলেতেছন। ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র কথা বিলেতেছন। ঈশান
বিলয়ািছেলন, আিম ভাটপাড়ায় িগয়া গায়tীর পুর রণ কিরব। ীরামকৃ তাঁেক বিলয়ািছেলন েয, কিলকােল
েবদমত চেল না। জীেবর anগত pাণ, আয়ু কম, েদহবুিd, িবষয়বুিd eেকবাের যায় না। তাi ঈশানেক মাতৃভােব
তntমেত সাধন কিরেত uপেদশ িদয়ািছেলন। আর ঈশানেক বেলিছেলন, িযিনi bh, িতিনi মা, িতিনi
আদয্াশিk।
ঠাকুর ভাবািব হiয়া বিলেতেছন, “আবার গায়tীর পুর রণ! e-চাল েথেক o-চােল লাফ! েক oেক oকথা বেল িদেল? আপনার মেন করেছ!... আcা, eকটু পুর রণ করেব।
(মাsােরর pিত) -- “আcা আমার e-সব িক বাiেয়, না ভােব?”
মাsার aবাk হiয়া েদিখেতেছন েয, ঠাকুর ীরামকৃ জগnাতার সে eirপ কথা কিহেতেছন। িতিন
aবাk হiয়া েদিখেতেছন! ঈ র আমােদর aিত িনকেট, বািহের আবার anের। aিত িনকেট না হেল ীরামকৃ
চুিপ চুিপ তাঁর সে েকমন কের কথা কেcন।2
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