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েষাড়শ পিরেcদ
দিkেণ ের মিণলাল pভৃিত ভkসে
আজ রিববার, 9i মাচর্, 1884 ী াb (27েশ ফাlgন, kা tেয়াদশী)। ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের
aেনকgিল ভkসে বিসয়া আেছন; মিণলাল মিlক, িসঁিথর মেহnd কিবরাজ, বলরাম, মাsার, ভবনাথ, রাখাল,
লাটু, হিরশ, িকেশারী (gp), িশবচnd pভৃিত। eখনo িগিরশ, কালী, সুেবাধ pভৃিত আিসয়া জুেটন নাi। শরৎ, শশী
iঁহারা সেব d-eকবার েদিখয়ােছন। পূণর্, েছাট নেরন pভৃিতo তাঁহােক eখনo েদেখন নাi।
ীরামকৃে র হােত বাড় বাঁধা। েরেলর ধাের পিড়য়া িগয়া হাত ভািঙয়ােছ -- তখন ভােব িবেভার
হiয়ািছেলন। সেব হাত ভািঙয়া িগয়ােছ, সবর্দাi হােত যntণা।
িকnt ei aবsােতi pায় সমািধs থােকন o ভkেদর গভীর তttকথা বেলন।
eকিদন যntণায় কাঁিদেতেছন, eমন সময় সমািধs হiেলন। সমািধর পর pকৃিতs হiয়া মিহমাচরণ pভৃিত
ভkগণেক বিলেতেছন, বাবু, সিcদানn লাভ না হেল িকছুi হল না। বয্াকুলতা না হেল হেব না। আিম েকঁেদ
েকঁেদ ডাকতাম আর বলতাম, oেহ দীননাথ, আিম ভজন-সাধনহীন, আমায় েদখা িদেত হেব।
েসi িদন রােt আবার মিহমাচরণ, aধর, মাsার pভৃিত বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (মিহমাচরেণর pিত) -- eকরকম আেছ aেহতুকী ভিk, eiিট যিদ সাধেত পার।
আবার aধরেক বিলেতেছন -- ei হাতটােত eকটু হাত বুিলেয় িদেত পার?
আজ 9i মাচর্, 1884 ী াb। মিণলাল মিlক o ভবনাথ egিজিবশেনর কথা বিলেতেছন -- 1883-84
ী াb, eিশয়ািটক িমuিজয়াm-eর কােছ হiয়ািছল। তাঁহারা বিলেতেছন -- কত রাজারা বhমূলয্ িজিনস সব
পাঠাiয়ােছন! েসানার খাট iতয্ািদ -- eকটা েদখবার িজিনস।
[ ীরামকৃ o ধন, ঐ যর্ ]
ীরামকৃ (ভkেদর pিত সহােসয্) -- হয্াঁ, েগেল eকটা েবশ লাভ হয়। oiসব েসানার িজিনস,
রাজরাজড়ার িজিনস েদেখ সব ছয্া হেয় যায়। েসটাo aেনক লাভ। hেদ, কলকাতায় যখন আিম আসতাম, লাট
সােহেবর বািড় আমােক েদখাত -- মামা, oi েদখ, লাট সােহেবর বািড়, বড় বড় থাম। মা েদিখেয় িদেলন,
কতকgিল মািটর iট uঁচু কের সাজান।
“ভগবান o তাঁর ঐ যর্। ঐ যর্ dিদেনর জনয্, ভগবানi সতয্; বািজকর আর তার বািজ! বািজ েদেখ সব
aবাk, িকnt সব িমথয্া; বািজকরi সতয্। বাবু আর তাঁর বাগান। বাগান েদেখ বাগােনর মািলক বাবুেক সnান
করেত হয়।”
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মিণ মিlক ( ীরামকৃে র pিত) -- আবার কত বড় iেলkি ক লাiট িদেয়েছ। তখন আমােদর মেন হয়
িতিন কত বড় িযিন iেলকি ক লাiট কেরেছন!
ীরামকৃ (মিণলােলর pিত) -- আবার eকমেত আেছ, িতিন eiসব হেয় রেয়েছন; আবার েয বলেছ েসo
িতিন। ঈ র মায়া, জীব, জগৎ।
িমuিজয়ােমর কথা পিড়ল।
[ ীরামকৃ o সাধুস -- েযাগীর ছিব ]
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- আিম eকবার িময়িজয়ােম িগছলুম; তা েদখােল iট, পাথর হেয় েগেছ,
জােনায়ার পাথর হেয় িগেয়েছ। েদখেল, সে র gণ িক! েতমিন সবর্দা সাধুস করেল তাi হেয় যায়।
মিণ মিlক (সহােসয্) -- আপিন oখােন eকবার েগেল আমােদর 10/15 বৎসর uপেদশ চলত।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- িক, uপমার জনয্?
বলরাম -- না; eখােন oখােন েগেল হাত সারেব না।
ীরামকৃ -- আমার icা েয dখািন ছিব যিদ পাi। eকিট ছিব; েযাগী ধুিন েjেল বেস আেছ; আর-eকিট
ছিব, েযাগী গাঁজার কলেক মুখ িদেয় টানেছ আর েসটা দp কের jেল uঠেছ।
“e-সব ছিবেত েবশ udীপন হয়। েযমন েসালার আতা েদখেল সতয্কার আতার udীপন হয়।
“তেব েযােগর িব -- কািমনী-কা ন। ei মন d হেল েযাগ হয়। মেনর বাস কপােল (আjা চেk) িকnt
দৃি িল , gহয্, নািভেত -- aথর্াৎ কািমনী-কা েন! সাধন করেল oi মেনর ঊ দর্ িৃ হয়।
“িক সাধন করেল মেনর ঊ দর্ ৃি হয়? সবর্দা সাধুস করেল সব জানেত পারা যায়।
“ঋিষরা সবর্দা হয় িনজর্েন, নয় সাধুসে থাকেতন -- তাi তাঁরা aনায়ােস কািমনী-কা ন তয্াগ কের
ঈ েরেত মন েযাগ কেরিছেলন -- িনnা, ভয় িকছু নাi।
“তয্াগ করেত হেল ঈ েরর কােছ পুrষকােরর জনয্ pাথর্না করেত হয়। যা িমথয্া বেল েবাধ হেব তা
তৎkণাৎ তয্াগ।
“ঋিষেদর ei পুrষকার িছল। ei পুrষকােরর dারা ঋিষরা iিndয় জয় কেরিছেলন।
“কcপ যিদ হাত-পা িভতের সাঁধ কের েদয়, চারখানা কের কাটেলo হাত-পা বার করেব না!
“সংসারী েলাক কপট হয় -- সরল হয় না। মুেখ বেল ঈ রেক ভালবািস, িকnt িবষেয় যত টান, কািমনীwww.ramakrishnavivekananda.info
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কা েন যত ভালবাসা, তার aিত al aংশo ঈ েরর িদেক েদয় না। aথচ মুেখ বেল ঈ রেক ভালবািস।
(মিণ মিlেকর pিত) -- “কপটতা ছােড়া।”
মিণলাল -- মানুষ সmেn না ঈ র সmেn?
ীরামকৃ -- সবরকম। মানুষ সmেno বেট, আর ঈ র সmেno বেট; কপটতা করেত নাi।
“ভবনাথ েকমন সরল! িববাহ কের eেস আমায় বলেছ, stীর uপর আমার eত েsহ হেc েকন? আহা! েস
ভারী সরল!
“তা stীর uপর ভালবাসা হেব না? eিট জগnাতার ভুবনেমািহনী মায়া। stীেক েবাধ হয় েয পৃিথবীেত aমন
আপনার েলাক আর হেব না -- আপনার েলাক, জীবেন মরেণ, iহকােল পরকােল।
“ei stী িনেয় মানুষ িক না dঃখ েভাগ করেছ, তবু মেন কের েয eমন আtীয় আর েকu নাi। িক dরবsা!
কুিড় টাকা মাiেন -- িতনেট েছেল হেয়েছ -- তােদর ভাল কের খাoয়াবার শিk েনi, বািড়র ছাদ িদেয় জল
পড়েছ, েমরামত করবার পয়সা নাi -- েছেলর নতুন বi িকেন িদেত পাের না। -- েছেলর ৈপেত িদেত পাের না -eর কােছ আট আনা, oর কােছ চার আনা িভেk কের।
“িবদয্াrিপণী stী যথাথর্ সহধিমর্ণী। sামীেক ঈ েরর পেথ েযেত িবেশষ সহায়তা কের। d-eকিট েছেলর
পর dজেন ভাi-ভিগনীর মেতা থােক। dজেনi ঈ েরর ভk -- দাস-দাসী। তােদর সংসার, িবদয্ার সংসার।
ঈ রেক o ভkেদর লেয় সবর্দা আনn। তারা জােন ঈ রi eকমাt আপনার েলাক -- aনnকােলর আপনার।
সুেখ-dঃেখ তাঁেক ভুেল না -- েযমন পা েবরা।”
[সংসারীভk o তয্াগীভk ]
“সংসারীেদর ঈ রানুরাগ kিণক -- েযমন তp েখালায় জল পেড়েছ, ছয্াঁক কের uঠল -- তারপরi িকেয়
েগল।
“সংসারী েলাকেদর েভােগর িদেক মন রেয়েছ -- তাi জনয্ েস aনুরাগ, েস বয্াকুলতা হয় না।
“eকাদশী িতনpকার। pথম -- িনজর্লা eকাদশী, জল পযর্n খােব না। েতমিন ফিকর পূণর্তয্াগী, eেকবাের
সব েভাগ তয্াগ। িdতীয় -- dধ সেnশ খায় -- ভk েযমন গৃেহ সামানয্ েভাগ েরেখ িদেয় িদেয়েছ। তৃতীয় -- লুিচ
ছkা েখেয় eকাদশী -- েপট ভের খােc; হল dখানা rিট dেধ িভজেছ, পের খােব।
“েলােক সাধন-ভজন কের, িকnt মন কািমনী-কা েন, মন েভােগর িদেক থােক তাi সাধন-ভজন িঠক হয়
না।
“হাজরা eখােন aেনক জপতপ করত, িকnt বািড়েত stী েছেলপুেল জিম -- e-সব িছল, কােজ কােজi
জপতপo কের; িভতের িভতের দালািলo কের। e-সব েলােকর কথার িঠক থােক না। ei বেল মাছ খাব না।
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আবার খায়।
“টাকার জনয্ েলােক িক না করেত পাের! bাhণেক, সাধুেক েমাট বহােত পাের।
“সেnশ পেচ েযত, তবু e-সব েলাকেক িদেত পারতুম না। aনয্ েলােকর েহেগা ঘিটর জল িনেত পারতুম,
e-সব েলােকর ঘিট ছুত
ঁ মু না।
“হাজরা টাকাoয়ালা েলাক েদখেল কােছ ডাকত -- েডেক লmা লmা কথা েশানাত; আবার তােদর বলত
রাখাল-টাখাল যা সব েদখছ -- oরা জপতপ করেত পাের না -- েহা-েহা কের েবড়ায়।
“আিম জািন েয যিদ েকu পবর্েতর gহায় বাস কের, গােয় ছাi মােখ, uপবাস কের, নানা কেঠার কের িকnt
িভতের িভতের িবষয়ী মন -- কািমনী-কা েন মন -- েস েলাকেক আিম বিল িধk আর যার কািমনী-কা েন মন
নাi -- খায় দায় েবড়ায় তােক বিল ধনয্।
(মিণ মিlকেক েদখাiয়া) -- “eঁর বািড়েত সাধুর ছিব নাi। সাধুেদর ছিব রাখেল ঈ েরর udীপন হয়।”
মিণলাল -- আেছ, নিnনীর1 ঘের ভk েমেমর ছিব আেছ। েমম ভজনা (Prayer) করেছ। আর-eকখানা
ছিব আেছ -- িব াস পাহাড় ধের eকজন আেছ -- িনেচ aতলsশর্ সমুd, িব াস েছেড় িদেল eেকবাের aতল
জেল পেড় যােব।
“আর-eকিট ছিব আেছ -- কয়িট বািলকা বর আসেব বেল pদীেপ েতল ভের েজেগ বেস আেছ। েয ঘুিমেয়
পেড়েছ, েস েদখেত পােব না। ঈ রেক বর বেল বণর্না কেরেছ।”2
ীরামকৃ (সহাসয্) -- eিট েবশ।
মিণলাল -- আরo ছিব আেছ -- িব ােসর বৃk! আর পাপ-পুেণয্র ছিব।3
ীরামকৃ (ভবনােথর pিত) -- েবশ সব ছিব; তুi েদখেত যাস।
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর বিলেতেছন, “eক-eকবার ভািব -- তখন o-সব ভাল লােগ না। pথেম eকবার পাপ
পাপ করেত হয়, িকেস পাপ েথেক মুিk হয়, িকnt তাঁর কৃপায় eকবার ভালবাসা যিদ আেস, eকবার রাগভিk
যিদ আেস, তাহেল পাপ-পুণয্ সব ভুেল যায়। তখন আiেনর সে , শােstর সে তফাত হেয় যায়। aনুতাপ করেত
হেব, pায়ি t করেত হেব, e-সব ভাবনা আর থােক না।
“েযমন বাঁকা নদী িদেয় aেনক কে eবং aেনকkণ পের গnবয্ sােন যাc। িকnt যিদ বেনয্ হয় তাহেল
েসাজা পথ িদেয় alkেণর মেধয্ গnবয্sােন েপাঁছােনা যায়। তখন ডয্াঙােতi eকবাঁশ জল।
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নিnনী -- মিণ মিlেকর িবধবা কনয্া, ঠাকুেরর ভk।
Parable of the Ten Virgins
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“pথম aবsায় aেনক ঘুরেত হয়, aেনক ক করেত হয়।
“রাগভিk eেল খুব েসাজা। েযমন মােঠর uপর ধান কাটার পর েযিদক িদেয় যাo। আেগ আেলর uপর
িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হত eখন েযিদক িদেয় যাo। যিদ িকছু িকছু খড় থােক -- জুতা পােয় িদেয় চেল েগেল আর
েকান ক নাi। িবেবক, ৈবরাগয্, grবােকয্ িব াস -- e-সব থাকেল আর েকান ক নাi।”
[ ীরামকৃ o ধয্ানেযাগ, িশবেযাগ, িব েু যাগ -- িনরাকার ধয্ান o সাকার ধয্ান ]
মিণলাল ( ীরামকৃে র pিত) -- আcা, ধয্ােনর িক িনয়ম? েকাথায় ধয্ান করেত হয়?
ীরামকৃ -- hদয় ড ােপটা জায়গা। hদেয় ধয্ান হেত পাের, aথবা সহsধাের, egিল আiেনর ধয্ান -শােst আেছ। তেব েতামার েযখােন aিভrিচ ধয্ান করেত পার। সব sানi েতা bhময়; েকাথায় িতিন নাi?
“যখন বিলর কােছ িতন পােয় নারায়ণ sগর্, মতর্য্, পাতাল েঢেক েফলেলন, তখন িক েকান sান বাকী িছল?
গ াতীরo েযমন পিবt আবার েযখােন খারাপ মািট আেছ েস-o েতমিন পিবt। আবার আেছ e-eমs তাঁরi
িবরাটমূিতর্।
“িনরাকার ধয্ান o সাকার ধয্ান। িনরাকার ধয্ান বড় কিঠন। েস ধয্ােন যা িকছু েদখছ নছ -- লীন হেয়
যােব; েকবল s-srপ িচnা। েসi srপ িচnা কের িশব নােচন। ‘আিম িক’, ‘আিম িক’ ei বেল নােচন।
“eেক বেল িশবেযাগ। ধয্ােনর সময় কপােল দৃি রাখেত হয়। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের জগৎ েছেড় s-srপ
িচnা।
“আর eক আেছ িব ুেযাগ। নাসােg দৃি ; aেধর্ক জগেত, aেধর্ক anের। সাকার ধয্ােন eirপ হয়।
“িশব কখন কখন সাকার িচnা কের নােচন। ‘রাম’, ‘রাম’ বেল নােচন।”
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