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েষাড়শ পিরেcদ
দিkেণ ের ভkসে -- বলরােমর িপতা pভৃিত
আজ শিনবার, 22েশ িডেসmর, 1883 ী াb। eখন েবলা নয়টা হiেব। বলরােমর িপতা আিসয়ােছন।
রাখাল, হিরশ, মাsার, লাটু eখােন বাস কিরেতেছন। শয্ামপুকুেরর েদেবnd েঘাষ আিসয়ােছন। ীরামকৃ দিkণপূবর্ বারাnায় ভkসে বিসয়া আেছন।
eকজন ভk িজjাসা কিরেতেছন -- ভিk িকেস হয়?
ীরামকৃ (বলরােমর িপতা pভৃিত ভkেদর pিত) -- eিগেয় পড়। সাত েদuিড়র পর রাজা আেছন। সব
েদuিড় পার হেয় েগেল তেব েতা রাজােক েদখেব।
“আিম চানেক anপূণর্া pিত ার সময় dািরকবাবুেক বেলিছলাম, (1874-75) বড় দীিঘেত বড় মাছ আেছ
গভীর জেল। চার েফেল, েসi চােরর গেn oi বড় মাছ আসেব। eক-eকবার ঘাi েদেব। েpম-ভিkrপ চার।”
[ ীরামকৃ o aবতারতtt ]
“ঈ র নরলীলা কেরন। মানুেষ িতিন aবতীণর্ হন, েযমন ীকৃ , রামচnd, ৈচতনয্েদব।
“আিম েকশব েসনেক বেলিছলাম েয, মানুেষর িভতর িতিন েবিশ pকাশ। মােঠর আেলার িভেত েছাট েছাট
গতর্ থােক; তাহােদর বেল ঘুটী। ঘুটীর িভতর মাছ, কাঁকড়া জেম থােক। মাছ, কাঁকড়া খুঁজেত েগেল oi ঘুটীর
িভতর খুজ
ঁ েত হয়; ঈ রেক খুঁজেত হেল aবতােরর িভতর খুজ
ঁ েত হয়।
“oi েচৗdেপায়া মানুেষর িভতের জগnাতা pকাশ হন। গােন আেছ -শয্ামা মা িক কল কেরেছ!
েচৗdেপায়া কেলর িভতির কত র েদখােতেছ!
আপিন থািক কেলর িভতির কল ঘুরায় ধের কলডুির,
কল বেল আপিন ঘুির জােন না েক েঘারােতেছ।
“িকnt ঈ রেক জানেত হেল, aবতারেক িচনেত েগেল, সাধেনর pেয়াজন। দীিঘেত বড় বড় মাছ আেছ, চার
েফলেত হয়। dেধেত মাখন আেছ, মnন করেত হয়। সিরষার িভতর েতল আেছ, সিরষােক িপষেত হয়। েমিথেত
হাত রাঙা হয়, েমিথ বাটেত হয়।”
[িনরাকার সাধনা o ীরামকৃ ]
ভk ( ীরামকৃে র pিত) -- আcা, িতিন সাকার না িনরাকার?
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ীরামকৃ -- দাঁড়াo, আেগ কলকাতায় যাo তেব েতা জানেব, েকাথায় গেড়র মাঠ, েকাথায় eিসয়ািটক
েসাসাiিট, েকাথায় বা াল বয্া !
“খড়দা বামুনপাড়া েযেত হেল আেগ েতা খড়দায় েপৗঁছেু ত হেব।
“িনরাকার সাধনা হেব না েকন; তেব বড় কিঠন। কািমনী-কা ন তয্াগ না হেল হয় না! বািহের তয্াগ আবার
িভতের তয্াগ। িবষয়বুিdর েলশ থাকেল হেব না।
“সাকার সাধনা েসাজা। তেব েতমন েসাজা নয়।
“িনরাকার সাধনা, jানেযােগর সাধনা, ভkেদর কােছ বলেত নাi। aেনক কে eকটু ভিk হেc, সব
spবৎ বলেল ভিkর হািন হয়।
“কবীর দাস িনরাকারবাদী। িশব, কালী, কৃ eেদর মানত না। কবীর বলত, কালী চাল কলা খান; কৃ
েগাপীেদর হাততািলেত বানর নাচ নাচেতন। (সকেলর হাসয্)
“িনরাকার সাধক হয়েতা আেগ দশভুজা দশর্ন করেল; তারপর চতুভুর্জ, তারপর িdভুজ েগাপাল; েশেষ aখ
েজয্ািতঃ দশর্ন কের তাiেত লীন।
“দtােtয়, জড়ভরত bhদশর্েনর পর আর েফর নাi -- erপ আেছ।
“eকমেত আেছ কেদব েসi bh-সমুেdর eকিট িবnুমাt আsাদ কেরিছেলন। সমুেdর িহেlাল-কেlাল
দশর্ন, বণ কেরিছেলন; িকnt সমুেd ডুব েদন নাi।
“eকজন bhচারী বেলিছল, েকদােরর oিদেক েগেল শরীর থােক না। েসirপ bhjােনর পর আর শরীর
থােক না। eকুশ িদেন মৃতুয্।
“pাচীেরর oপাের aনn মাঠ। চারজন বnু pাচীেরর oপাের িক আেছ েদখেত েচ া করেল। eক-eকজন
pািচেরর uপর uেঠ, oi মাঠ দশর্ন কের হা হা কের েহেস aপরপাের পেড় েযেত লাগল। িতনজন েকান খপর
িদেল না। eকজন ধু খপর িদেল। তার bhjােনর পরo শরীর রiল, েলাকিশkার জনয্। েযমন aবতার আিদর।
“িহমালেয়র ঘের পাবর্তী জngহণ করেলন; আর িপতােক তাঁর নানান rপ েদখােত লাগেলন। িহমালয়
বলেলন, মা, e-সব rপ েতা েদখলাম। িকnt েতামার eকিট bhsrপ আেছ -- েসiিট eকবার েদখাo। পাবর্তী
বলেলন, বাবা, তুিম যিদ bhjান চাo, তাহেল সংসারতয্াগ কের সাdস করেত হেব।
“িহমালয় েকানমেত ছােড়ন না। তখন পাবর্তী eকবার েদখােলন। েদখেতi িগিররাজ eেকবাের মূিছর্ত।”
[ ীরামকৃ o ভিkেযাগ ]
“e যা বললুম সব িবচােরর কথা। bh সতয্ জগৎ িমথয্া -- ei িবচার। সব spবৎ! বড় কিঠন পথ। ewww.ramakrishnavivekananda.info
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পেথ তাঁর লীলা spবৎ, িমথয্া হেয় যায়। আবার ‘আিম’টাo uেড় যায়। e-পেথ aবতারo মােন না। বড় কিঠন।
e-সব িবচােরর কথা ভkেদর েবিশ নেত নাi।
“তাi ঈ র aবতীণর্ হেয় ভিkর uপেদশ েদন। শরণাগত হেত বেলন। ভিk েথেক তাঁর কৃপায় সব হয় -jান, িবjান সব হয়।
“িতিন লীলা করেছন -- িতিন ভেkর aধীন।
“েকান কেলর ভিkেডাের আপিন শয্ামা বাঁধা আেছ!
“কখনo ঈ র চুmক হন, ভk ছুচঁ হয়। আবার কখনo ভk চুmক হয়, িতিন ছুঁচ হন। ভk তাঁেক েটেন লয়
-- িতিন ভkবৎসল, ভkাধীন।
“eক মেত আেছ যেশাদািদ েগাপীগণ পূবজ
র্ েn িনরাকারাবাদী িছেলন। তাঁেদর তােত তৃিp হয় নাi।
বৃnাবনলীলায় তাi ীকৃ েক লেয় আনn। ীকৃ eকিদন বলেলন, েতামােদর িনতয্ধাম দশর্ন করােবা, eেসা
যমুনায় sান করেত যাi। তাঁরা যাi ডুব িদেয়েছন -- eেকবাের েগালকদশর্ন। আবার তারপর aখ েজয্ািতঃ
দশর্ন। যেশাদা তখন বলেলন, কৃ ের o-সব আর েদখেত চাi না -- eখন েতার েসi মানুষrপ েদখেবা! েতােক
েকােল করেবা, খাoয়ােবা।
“তাi aবতাের িতিন েবিশ pকাশ। aবতােরর শরীর থাকেত থাকেত তাঁর পূজা েসবা করেত হয়।
‘েস েয েকাঠার িভতর েচারকুঠির
েভার হেল েস লুকােব ের।’
“aবতারেক সকেল িচনেত পাের না। েদহধারণ করেল েরাগ, েশাক, kুধা, তৃ া সবi আেছ, মেন হয়,
আমােদরi মেতা। রাম সীতার েশােক েকঁেদিছেলন -‘প ভূেতর ফাঁেদ, bh পেড় কাঁেদ।’
“পুরােণ আেছ, িহরণয্াk বেধর পর বরাহ aবতার নািক ছানা-েপানা িনেয় িছেলন -- তােদর মাi
িদিcেলন। (সকেলর হাসয্) sধােম যাবার নামিট নাi। েশেষ িশব eেস িtশূল িদেয় শরীর নাশ করেল, িতিন িহিহ কের েহেস sধােম েগেলন।”
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