1884, 24েশ েম

সpিবংশ পিরেcদ
হির (তুরীয়ানn) নারাণ pভৃিত ভkসে
ীরামকৃ eকটু িব াম কিরেত না কিরেতi কিলকাতা হiেত হির, নারাণ, নেরnd বেnয্াপাধয্ায় pভৃিত
আিসয়া তাঁহােক ভূিম হiয়া pণাম কিরেলন। নেরnd বেnয্াপাধয্ায় “েpিসেডnী কেলজ”-eর সংsৃত aধয্াপক
রাজকৃ বেnয্াপাধয্ােয়র পুt। বািড়েত বিনবনাo না হoয়ােত শয্ামপুকুের আলাদা বাসা কিরয়া stী-পুt লiয়া
আেছন। েলাকিট ভারী সরল। ekেণ বয়স 29/30 হiেব। েশষজীবেন িতিন eলাহাবােদ বাস কিরয়ািছেলন। 58
বৎসর বয়েস তাঁর শরীরতয্াগ হiয়ািছল।
িতিন ধয্ােনর সময় ঘnা-িননাদ pভৃিত aেনকরকম িনেত o েদিখেত পাiেতন। ভূটান, utর-পি েম o
নানা sােন aেনক মণ কিরয়ািছেলন। ঠাকুরেক মােঝ মােঝ দশর্ন কিরেত আিসেতন।
হির (sামী তুরীয়ানn) তখন তাঁর বাগবাজােরর বািড়েত ভাiেদর সে থািকেতন। েজনারয্াল aয্ােসমিbেত pেবিশকা পযর্n পিড়য়া আপাতত বািড়েত ঈ রিচnা, শাstপাঠ o েযাগাভয্াস কিরেতন। মােঝ মােঝ
ীরামকৃ েক দিkেণ ের আিসয়া দশর্ন কিরেতন। ঠাকুর বাগবাজাের বলরােমর বাটীেত গমন কিরেল তাঁহােক
কখন কখন ডাকাiয়া পাঠাiেতন।
[েবৗdধেমর্র কথা -- bh েবাধ-srপ -- ঠাকুরেক েতাতাপুরীর িশkা ]
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- বুdেদেবর কথা aেনক েনিছ, িতিন দশাবতােরর িভতর eকজন aবতার।
bh aচল, aটল, িনিkয় েবাধ srপ। বুিd যখন ei েবাধ-srেপ লয় হয় তখন bhjান হয়; তখন মানুষ বুd
হেয় যায়।
“নয্াংটা বলত মেনর লয় বুিdেত, বুিdর লয় েবাধ-srেপ।
“যতkণ aহং থােক ততkণ bhjান হয় না। bhjান হেল, ঈ রেক দশর্ন হেল, তেব aহং িনেজর বেশ
আেস; তা না হেল aহংেক বশ করা যায় না। িনেজর ছায়ােক ধরা শk; তেব সূযর্ মাথার uপর eেল ছায়া
আধহােতর মেধয্ থােক।”
[বেnয্াপাধয্ায়েক িশkা -- ঈ রদশর্ন -- uপায় সাধুস ]
ভk -- ঈ রদশর্ন িকrপ?
ীরামকৃ -- িথেয়টাের aিভনয় েদখ নাi? েলাক সব পরsর কথা কেc, eমন সময় পদর্া uেঠ েগল;
তখন সকেলর সমs মনটা aিভনেয় যায়; আর বাহয্দৃি থােক না -- eরi নাম সমািধs হoয়া।
“আবার পদর্া পেড় েগেল বািহের দৃি । মায়াrপ যবিনকা পেড় েগেল আবার মানুষ বিহমুখর্ হয়।
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(নেরnd বেnয্াপাধয্ােয়র pিত) -- “তুিম aেনক মণ কেরছ, সাধুেদর িকছু গl কর।”
বেnয্াপাধয্ায় ভূটােন diজন েযাগী েদেখিছেলন, তাঁহারা আধেসর িনেমর রস খান; ei সব গl
কিরেতেছন। আবার নমর্দাতীের সাধুর আ েম িগয়ািছেলন। েসi আ েমর সাধু েপেnলুন-পরা বাঙালী বাবুেক
েদেখ বেলিছেলন, “iসকা েপটেম ছুির হয্ায়।”
ীরামকৃ -- েদখ, সাধুেদর ছিব ঘের রাখেত হয়; তাহেল সবর্দা ঈ েরর udীপন হয়।
বেnয্াপাধয্ায় -- আপনার ছিব ঘের েরেখিছ; আর পাহােড় সাধুর ছিব, হােত গাঁজার কলেকেত আgন
েদoয়া হেc।
ীরামকৃ -- হাঁ; সাধুেদর ছিব েদখেল udীপন হয়; েশালার আতা েদখেল েযমন সতয্কার আতার udীপন
হয়; যুবতী stীেলাক েদখেল েলােকর েযমন েভােগর udীপন হয়।
“তাi েতামােদর বিল -- সবর্দাi সাধুস দরকার।
(বেnয্াপাধয্ােয়র pিত) -- “সংসাের jালা েতা েদখছ। েভাগ িনেত েগেলi jালা। িচেলর মুেখ যতkণ
মাছ িছল, ততkণ ঝাঁেক ঝাঁেক কাক eেস তােক jালাতন কেরিছল।
“সাধুসে শািn হয়; জেল কুmীর aেনকkণ থােক; eক-eকবার জেল ভােস, িনঃ াস লবার জনয্। তখন
হাঁপ েছেড় বাঁেচ।”
[যাtাoয়ালা o ঈ র ‘কlতr’ -- সকাম pাথর্নার িবপদ ]
যাtাoয়ালা -- আjা, আপিন েভােগর কথা েয বলেলন, তা িঠক। ঈ েরর কােছ েভােগর কামনা করেল
েশষকােল িবপেদ পড়েত হয়। মেন কতরকম কামনা বাসনা uঠেছ, সব কামনােত েতা ম ল হয় না। ঈ র
কlতr, তাঁর কােছ যা কামনা কের চাiেব তা eেস পড়েব। eখন মেন যিদ uেঠ, ‘iিন কlতr, আcা েদিখ
বাঘ যিদ আেস।’ বাঘেক মেন করেত বাঘ eেস পড়ল; আর েলাকটােক েখেয় েফলেল।
ীরামকৃ -- হাঁ, oi েবাধ, েয বাঘ আেস।
“আর িক বলব, oiিদেক মন েরেখা, ঈ রেক ভুেলা না -- সরলভােব তাঁেক ডাকেল িতিন েদখা িদেবন।
“আর eকিট কথা, -- যাtা েশেষ িকছু হিরনাম কের uেঠা। তাহেল জারা গায় eবং যারা েন সকেল
ঈ রিচnা করেত করেত িনজ িনজ sােন যােব।”
যাtাoয়ালারা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন।
[ ীরামকৃ o গৃহsা েমর ভk-বধূগেণর pিত uপেদশ ]
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dিট ভkেদর পিরবােররা আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। তাঁহারা ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন,
ei জনয্ uপবাস কিরয়া আেছন। di জা aবgnনবতী, di ভােয়র বধূ। বয়স 22/23-eর মেধয্, di জেনi
েছেলেদর মা।
ীরামকৃ -- (বধূিদেগর pিত) -- েদখ েতামরা িশবপূজা কেরা। িক কের করেত হয় ‘িনতয্কমর্’ বেল বi
আেছ, েসi বi পেড় েদেখ লেব। ঠাকুর পূজা করেত হেল ঠাকুেরর কাজ aেনকkণ ধের করেত পারেব। ফুল
েতালা, চnন ঘষা, ঠাকুেরর বাসন মাজা, ঠাকুেরর জলখাবার সাজােনা -- ei সকল করেত হেল oi িদেকi মন
থাকেব। হীন বুিd, রাগ, িহংসা -- e-সব চেল যােব। di জােয় যখন কথাবাতর্া কiেব তখন ঠাকুরেদরi কথাবাতর্া
কiেব।
[Sree Ramakrishna and the value of Image Worship]
“েকানরকম কের ঈ েরেত মেনর েযাগ করা। eকবারo েযন তাঁেক েভালা না হয়; েযমন েতেলর ধারা,
তার িভতর ফাঁক নাi। eকটা iটেক বা পাথরেক ঈ র বেল যিদ ভিkভােব পূজা কর, তােতo তাঁর কৃপায় ঈ র
দশর্ন হেত পাের।
“আেগ যা বললুম িশবপূজা -- ei সব পূজা করেত হয়; তারপর পাকা হেয় েগেল েবিশিদন পূজা করেত
হয় না। তখন সবর্দাi মেনর েযাগ হেয় থােক; সবর্দাi sরণ মনন থােক।”
বড় বধূ ( ীরামকৃে র pিত) -- আমােদর িক eকটু িকছু বেল িদেবন?
ীরামকৃ (সেsেহ) -- আিম েতা মnt িদi না। মnt িদেল িশেষয্র পাপতাপ িনেত হয়। মা আমায় বালেকর
aবsায় েরেখেছন। eখন েতামরা িশবপূজা যা বেল িদলাম তাi কেরা। মােঝ মােঝ আসেব -- পের ঈ েরর icায়
যা হয় হেব। sানযাtার িদন আবার আসবার েচ া করেব।
“বািড়েত হিরনাম করেত আিম েয বেলিছলাম, তা িক হেc?”
বধূ ( ীরামকৃে র pিত) -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- েতামরা uপবাস কের eেসছ েকন? েখেয় আসেত হয়।
“েমেয়রা আমার মার eক-eকিট rপ1 িক না; তাi তােদর ক আিম েদখেত পাির না; জগnাতার eকeকিট rপ। েখেয় আসেব, আনেn থাকেব।”
ei বিলয়া ীযুk রামলালেক বধূেদর বসাiয়া জল খাoয়াiেত আেদশ কিরেলন। ফলহািরণীপূজার pসাদ,
লুিচ, নানািবধ ফল, gাস ভিরয়া িচিনর পানা o িম াnািদ তাঁহারা পাiেলন।
ঠাকুর বিলেলন, “েতামরা িকছু েখেল, eখন আমার মনটা শীতল হল; আিম েমেয়েদর uপবাসী েদখেত
1

িstয়ঃ সমsাঃ সকলা জগৎসু।

[ ীেদবীমাহাtয্m, চnী 11/6]
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পাির না।”
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