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a াদশ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের রাখাল, রাম, িনতয্, aধর, মাsার, মিহমা pভৃিত ভkসে  
 

[ ীরামকৃ  aসুেখ aৈধযর্ েকন? িবjানীর aবsা] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মধয্ােh েসবার পর রাখাল, রাম pভৃিত ভkসে  বিসয়া আেছন। শরীর সmণূর্ সুs নেহ -
- eখনo হােত বাড় বাঁধা। (আজ রিববার, 11i ৈচt, 1290; কৃ া eকাদশী; 23েশ মাচর্, 1884)। 
 
        িনেজর aসুখ, -- িকnt ঠাকুর আনেnর হাট বসাiেতেছন। দেল দেল ভk আিসেতেছন। সবর্দাi ঈ রকথা 
pসে  -- আনn। কখনo কীতর্নানn, কখনo বা ঠাকুর সমািধs হiয়া bhানn েভাগ কিরেতেছন। ভেkরা 
aবাk  হiয়া েদেখ। ঠাকুর কথা কিহেতেছন। 
 

[নেরেndর িববাহ-সmn -- “নেরnd  দলপিত” ] 
 
        রাম -- আর িমেtর (R. Mitra) কনয্ার সে  নেরেndর সmn হেc। aেনক টাকা েদেব বেলেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oiরকম eকটা দলপিত-টলপিত হেয় েযেত পাের। o েযিদেক যােব েসiিদেকi 
eকটা িকছু বড় হেয় দাঁড়ােব। 
 
        ঠাকুর নেরেndর কথা আর েবিশ তুিলেত িদেলন না। 
 
        (রােমর pিত) -- “আcা, aসুখ হেল আিম eত aৈধযর্ হi েকন? eকবার eেক িজjাসা কির িকেস ভাল 
হেব। eকবার oেক িজjাসা কির। 
 
         “িক জােনা, হয় সকলেকi িব াস করেত হয়, না হয় কাrেক নয়। 
 
        “িতিনi ডাkার-কিবরাজ হেয়েছন। তাi সকল িচিকৎসকেকi িব াস করেত হয়। মানুষ মেন করেল িব াস 
হয় না।” 
 

[পূবর্কথা -- শmু মিlক o হলধারীর aসুখ ] 
 
        “শmুর েঘার িবকার -- সবর্ািধকারী েদেখ বেল ঔষেধর গরম। 
 
        “হলধারী হাত েদখােল, ডাkার বলেল, ‘েচাখ েদিখ; -- o! িপেল হেয়েছ।’ হলধারী বেল, ‘িপেল-িটেল 
েকাথাo িকছু নাi।’ 
 
        “মধু ডাkােরর ঔষধিট েবশ।” 
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        রাম -- ঔষেধ uপকার হয় না। তেব pকৃিতেক aেনকটা সাহাযয্ কের। 
 
        ীরামকৃ  -- ঔষেধ uপকার না হেল, আিফেম বােহয্ বn হয় েকন? 
 

[েকশব েসেনর কথা -- সুলভ সমাচাের ঠাকুেরর িবষয় ছাপােনা ] 
 
        রাম েকশেবর শরীরতয্ােগর কথা বিলেতেছন। 
 
        রাম -- আপিন েতা িঠক বেলিছেলন, -- ভাল েগালােপর -- (বসরাi েগালােপর) গাছ হেল মালী েগাড়াসুd 
খুেল েদয়, -- িশিশর েপেল আরo েতজ হেব। িসdবচন েতা ফেলেছ! 
 
        ীরামকৃ  -- েক জােন বাপু, aত িহসাব কির নাi; েতামরাi বলছ। 
 
        রাম -- oরা আপনার িবষয় (সুলভ সমাচাের) ছািপেয় িদেয়িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- ছািপেয় েদoয়া! e িক! eখন ছাপােনা েকন? -- আিম খাi-দাi থািক, আর িকছু জািন না। 
 
        “েকশব েসনেক আিম বললাম, েকন ছাপােল? তা বলেল -- েতামার কােছ েলাক আসেব বেল।” 
 

[েলাকিশkা ঈ েরর শিkdারা -- হনুমান িসং-eর কুিsদশর্ন ] 
 
        (রাম pভৃিতর pিত) -- “মানুেষর শিk dারা েলাকিশkা হয় না। ঈ েরর শিk না হেল aিবদয্া জয় করা 
যায় না। 
 
        “diজেন কুিs লেড়িছল -- হনুমান িসং আর eকজন পা াবী মুসলমান। মুসলমানিট খুব h পু । কুিsর 
িদেন, আর আেগর পেনরিদন ধের, মাংস-িঘ খুব কের েখেল। সবাi ভাবেল, e-i িজতেব। হনুমান িসং -- গােয় 
ময়লা কাপড় -- কিদন ধের কম কম েখেল, আর মহাবীেরর নাম জপেত লাগল। েযিদন কুিs হল, েসিদন 
eেকবাের uপবাস। সকেল ভাবেল, e িন য়i হারেব। িকnt েসi িজতল। েয পেনরিদন ধের েখেল, েসi হারল। 
 
        “ছাপাছািপ করেল িক হেব? -- েয েলাকিশkা েদেব তার শিk ঈ েরর কাছ েথেক আসেব। আর তয্াগী না 
হেল েলাকিশkা হয় না।” 
 

[বালয্ -- কামারপুকুের লাহােদর বািড় সাধুেদর পাঠ বণ ] 
 
        “আিম মূেখর্াtম।” (সকেলর হাসয্) 
 
        eকজন ভk -- তাহেল আপনার মুখ েথেক েবদ-েবদাn -- তা ছাড়াo কত িক -- েবেরায় েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িকnt েছেলেবলায় লাহােদর oখােন (কামারপুকুের) সাধুরা যা পড়ত, বুঝেত 
পারতাম। তেব eকটু-আধটু ফাঁক যায়। েকান পি ত eেস যিদ সংsৃেত কথা কয় েতা বুঝেত পাির। িকnt িনেজ 



1884, 23েশ মাচর্ 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

সংsৃত কথা কiেত পাির না। 
 

[পাি তয্ িক জীবেনর uেdশয্? মূখর্ o ঈ েরর কৃপা ] 
 
        “তাঁেক লাভ করাi জীবেনর uেdশয্। লkয্ িবঁধবার সময় aজুর্ন বলেলন -- আিম আর িকছুi েদখেত পািc 
না, -- েকবল পািখর চkু েদখেত পািc -- রাজােদরo েদখেত পািc না, -- গাছ েদখেত পািc না -- পািখ পযর্n 
েদখেত পািc না। 
 
        “তাঁেক লাভ হেলi হল! সংsৃত নাi জানলাম। 
 
        তাঁর কৃপা পি ত মূখর্ সকল েছেলরi uপর -- েয তাঁেক পাবার জনয্ বয্াকুল হয়। বােপর সকেলর uপের 
সমান েsহ। 
 
        “বােপর পাঁচিট েছেল, -- di-eকজন ‘বাবা’ বেল ডাকেত পাের। আবার েকu বা ‘বা’ বেল ডােক, -- েকu 
বা ‘পা’ বেল ডােক, -- সবটা ucারণ করেত পাের না। েয ‘বাবা’ বেল, তার uপর িক বােপর েবিশ ভালবাসা 
হেব? -- েয ‘পা’ বেল তার েচেয়? বাবা জােন -- eরা কিচ েছেল, ‘বাবা’ িঠক বলেত পােc না।”1 
 

[ঠাকুর ীরাককৃে র নরলীলায় মন ] 
 
        “ei হাত ভাঙার পর eকটা aবsা বদেল যােc -- নরলীলার িদেক মনটা বড় যােc। িতিন মানুষ হেয় 
েখলা কেcন। 
 
        “মািটর pিতমায় তাঁর পূজা হয় -- আর মানুেষ হয় না? 
 
        “eকজন সদাগর ল ার কােছ জাহাজ ডুেব যাoয়ােত ল ার কূেল েভেস eেসিছল। িবভীষেণর েলােকরা 
িবভীষেণর আjায় েলাকিটেক তাঁর কােছ লেয় েগল। ‘আহা! eিট আমার রামচেndর নয্ায় মূিতর্ -- েসi নবrপ।’ 
ei বেল িবভীষণ আনেn িবেভার হেলন। আর oi েলাকিটেক বসন ভূষণ পিরেয় পূজা আর আরিত করেত 
লাগেলন। 
 
        “ei কথািট আিম যখন pথম িন, তখন আমার েয িক আনn হেয়িছল, বলা যায় না।” 
 

[পূবর্কথা -- ৈব বচরণ -- ফুলুi শয্ামবাজােরর কতর্াভজােদর কথা ] 
 
        “ৈব বচরণেক িজjাসা করােত বলেল, েয যােক ভালবােস, তােক i  বেল জানেল, ভগবােন শী  মন 
হয়। ‘তুi কােক ভালবািসস?’ ‘aমুক পুrষেক।’ ‘তেব oেকi েতার i  বেল জাn ।’ o-েদেশ (কামারপুকুর, 
শয্ামবাজাের) আিম বললাম – ‘erপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব।’ েদখলাম েয লmা লmা কথা কয়, আবার 
বয্ািভচার কের। মাগীরা িজjাসা করেল -- আমােদর িক মুিk হেব না? আিম বললাম -- হেব যিদ eকজেনেত 
ভগবান বেল িন া থােক। পাঁচটা পুrেষর সে  থাকেল হেব না।” 
                                                 
1 See Max Müller's Hibbert lectures 
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        রাম -- েকদারবাবু কতর্াভজােদর oখােন বুিঝ িগছেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- o পাঁচ ফুেলর মধু আহরণ কের। 
 

[“হলধারীর বাবা” -- “আমার বাবা” -- বৃnাবেন িফরিতেগা দশর্েন ভাব ] 
 
        (রাম, িনতয্েগাপাল pভৃিত pিত) -- “iিনi আমার i ” eiিট েষাল আনা িব াস হেল -- তাঁেক লাভ হয় 
-- দশর্ন হয়। 
 
        “আেগকার েলােকর খুব িব াস িছল। হলধারীর বােপর িক িব াস! 
 
        “েমেয়র বািড় যািcল। রাsায় েবলফলু আর েবলপাতা চমৎকার হেয় রেয়েছ েদেখ, ঠাকুেরর েসবার জনয্ 
েসi সব িনেয় di-িতনেkাশ পথ িফের তার বািড় eল। 
 
        “রাম যাtা হিcল। ৈকেকয়ী রামেক বনবাস েযেত বলেলন। হলধারীর বাপ যাtা নেত িগিছল -- eকবাের 
দাঁিড়েয় uঠল। -- েয ৈকেকয়ী েসেজেছ, তার কােছ eেস ‘পামরী!’ -- ei কথা বেল েদuিট (pদীপ) িদেয় মুখ 
েপাড়ােত েগল। 
 
        “sান করবার পর যখন জেল দাঁিড়েয় -- রkবণর্ং চতুমুর্খm  -- ei সব বেল ধয্ান করত -- তখন চkু জেল 
েভেস েযত! 
 
        “আমার বাবা যখন খড়ম পের রাsায় চলেতন, গাঁেয়র েদাকানীরা দাঁিড়েয় uঠত। বলত, oi িতিন 
আসেছন। 
 
        “যখন হালদার-পুকুের sান করেতন, েলােকরা সাহস কের নাiেত েযত না। খপর িনত – ‘uিন িক sান 
কের েগেছন?’ 
 
        “রঘুবীর! রঘুবীর! বলেতন, আর তাঁর বুক রkবণর্ হেয় েযত। 
 
        “আমারo oiরকম হত। বৃnাবেন িফরিতেগা  েদেখ, ভােব শরীর oirপ হেয় িগছল। 
 
        “তখনকার েলােকর খুব িব াস িছল। হয়েতা কালীrেপ িতিন নাচেছন, সাধক হাততািল িদেc! erপ 
কথাo েশানা যায়।” 
 

[প বটীর হঠেযাগী ] 
 
        প বটীর ঘের eকিট হঠেযাগী আিসয়ােছন। eঁেড়েদর কৃ িকেশােরর পুt রামpসn o আরo কেয়কিট 
েলাক oi হঠেযাগীেক বড় ভিk কেরন। িকnt তাঁর আিফম আর dেধ মােস পঁিচশ টাকা খরচা পেড়। রামpসn 
ঠাকুরেক বেলিছেলন, “আপনার eখােন aেনক ভkরা আেস িকছু বেল কেয় িদেবন, -- হঠেযাগীর জনয্ তাহেল 
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িকছু টাকা পাoয়া যায়।” 
 
        ঠাকুর কেয়কিট ভkেক বিলেলন -- প বটীেত হঠেযাগীেক েদেখ eেসা, েকমন েলাকিট। 


