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a ািবংশ পিরেcদ
ভkসে gহয্কথা -- ীযুk েকশব েসন
ীরামকৃ িশেবর িসঁিড়েত বিসয়া আেছন। েবলা aপরাh 5টা হiয়ােছ; কােছ aধর, ডাkার িনতাi,
মাsার pভৃিত d-eকিট ভk বিসয়া আেছন।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- েদখ, আমার sভাব বদেল যােc।
eiবার িক gহয্কথা বিলেবন বিলয়া িসঁিড়র eক ধাপ নািময়া ভkেদর কােছ বিসেলন। আবার িক
বিলেতেছন -[God's highest Manifestation in Man -- The Mystery of Divine Incarnation]
“ভk েতামরা, েতামােদর বলেত িক; আজকাল ঈ েরর িচnয় rপ দশর্ন হয় না। eখন সাকার নরrপ
eiেট বেল িদেc। আমার sভাব ঈ েরর rপ দশর্ন-sশর্ন-আিল ন করা। eখন বেল িদেc, ‘তুিম েদহধারণ
কেরছ, সাকার নরrপ লেয় আনn কর।’
“িতিন েতা সকল ভূেতi আেছন, তেব মানুেষর িভতর েবিশ pকাশ।
“মানুষ িক কম গা? ঈ র িচnা করেত পাের, aনnেক িচnা করেত পাের, aনয্ জীবজnt পাের না।
“aনয্ জীবজntর িভতের; গাছপালার িভতের, আবার সবর্ভেূ ত িতিন আেছন; িকnt মানুেষ েবিশ pকাশ।
“aিgতtt সবর্ভেূ ত আেছ, সব িজিনেস আেছ; িকnt কাে েবিশ pকাশ।
“রাম লkণেক বেলিছেলন, ভাi, েদখ হািত eত বড় জােনায়ার; িকnt ঈ রিচnা করেত পাের না।
“আবার aবতাের েবিশ pকাশ। রাম লkণেক বেলিছেলন, ভাi, েয মানুেষ েদখেব ঊিজর্তা ভিk; ভােব
হােস কাঁেদ নােচ গায়, েসiখােনi আিম আিছ।”
ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের আবার কথা কিহেতেছন।
[Influence of Sree Ramakrishna on Sj. Keshab Chandra Sen]
ীরামকৃ -- আcা, েকশব েসন খুব আসত। eখােন eেস aেনক বদেল েগল। iদানীং খুব েলাক
হেয়িছল। eখােন aেনকবার eেসিছল দলবল িনেয়। আবার eকলা eকলা আসবার icা িছল।
“েকশেবর আেগ েতমন সাধুস হয় নাi।
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“কলুেটালার বািড়েত েদখা হল; hেদ সে িছল। েকশব েসন েয-ঘের িছল, েসi ঘের আমােদর বসােল।
েটিবেল িক িলখিছল, aেনকkণ পের কলম েছেড় েকদারা েথেক েনেম বসল; তা আমােদর নমsার-টমsার করা
নাi।
“eখােন মােঝ মােঝ আসত। আিম eকিদন ভাবাবsােত বললাম সাধুর সmুেখ পা তুলেত নাi। oেত
রেজাgণ বৃিd হয়। তারা eেলi আিম নমsার করতুম, তখন oরা kেম ভূিম হেয় নমsার করেত িশখেল।”
[bাhসমােজ হিরনাম o মার নাম -- ভk hদেয় ঈ রদশর্ন ]
“আর েকশবেক বললাম, ‘েতামরা হিরনাম কেরা, কিলেত তাঁর নামgণকীতর্ন করেত হয়। তখন oরা েখালকরতাল িনেয় হিরনাম ধরেল।1
“হিরনােম িব াস আমার আরo হেলা েকন? ei ঠাকুরবািড়েত সাধুরা মােঝ মােঝ আেস; eকিট মুলতােনর
সাধু eেসিছল, গ াসাগেরর েলােকর জনয্ aেপkা করিছল। (মাsারেক েদখাiয়া) eেদর বয়েসর সাধু। েসi
বেলিছল, ‘uপায় নারদীয় ভিk’।”
[েকশবেক uপেদশ -- কািমনী-কা ন আঁষচুপিড় -- সাধুস ফুেলর গn -- মােঝ মােঝ িনজর্েন সাধন ]
“েকশব eকিদন eেসিছল; রাত দশটা পযর্n িছল। pতাপ আর েকu েকu বলেল, আজ েথেক যাব; সব
বটতলায় (প বটীেত) বেস; েকশব বলেল, না কাজ আেছ, েযেত হেব।
“তখন আিম েহেস বললাম, আঁষচুপিড়র গn না হেল িক ঘুম হেব না? eকজন েমছুনী মালীর বািড়েত
aিতিথ হেয়িছল; মাছ িবিk কের আসেছ; চুপিড় হােত আেছ। তােক ফুেলর ঘের েত েদoয়া হল। aেনক রাত
পযর্n ফুেলর গেn ঘুম হেc না; বািড়র িগnী েসi aবsা েদেখ বলেল, িকেগা, তুi ছটফট করিছস েকন? েস
বলেল, েক জােন বাবু, বুিঝ ei ফুেলর গেn ঘুম হেc না; আমার আঁষচুপিড়টা আিনেয় িদেত পার? তা হেল
েবাধহয় ঘুম হেত পাের। েশেষ আঁষচুপিড় আনােত জল িছেট িদেয় নােকর কােছ েরেখ েভাঁস েভাঁস কের ঘুমােত
লাগল।
“গl েন েকশেবর দেলর েলােকরা েহা-েহা কের হাসেত লাগল।
“েকশব সnয্ার পর ঘােট uপাসনা করেল। uপাসনার পর আিম েকশবেক বললুম, েদখ, ভগবানi eকrেপ
ভাগবত হেয়েছন, তাi েবদ, পুরাণ, তnt -- e-সব পূজা করেত হয়। আবার eকrেপ িতিন ভk হেয়েছন, ভেkর
hদয় তাঁর ৈবঠকখানা; ৈবঠকখানায় েগেল েযমন বাবুেক aনায়ােস েদখা যায়। তাi ভেkর পূজােত ভগবােনর
পূজা হয়।
“েকশব আর তার দেলর েলাকgিল ei কথাgিল খুব মন িদেয় নেল। পূিণর্মা, চািরিদেক চাঁেদর আেলাক।
1

ীযুk েকশব েসন েখাল-করতাল লেয় কেয়ক বৎসর ধিরয়া bhনাম কিরেতিছেলন। ীরামকৃে র সিহত 1875 সােল েদখা
হiবার পর হiেত িবেশষভােব হিরনাম o মােয়র নাম েখাল-করতাল লiয়া কীতর্ন কিরেত লািগেলন।
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গ াকূেল িসঁিড়র চাতােল সকেল বেস আেছ। আিম বললাম, সকেল বল, ‘ভাগবত-ভk-ভগবান।’
তখন সকেল eকসুের বলেল, ‘ভাগবত-ভk-ভগবান’। আবার বললাম, বল, ‘bhi শিk, শিki bh।’
তারা আবার eকসুের বলেল, ‘bhi শিk, শিki bh।’ তােদর বললাম, যাঁেক েতামরা bh বল, তাঁেকi আিম
মা বিল; মা বড় মধুর নাম।
“যখন আবার তােদর বললাম, আবার বল, ‘gr কৃ ৈব ব’। তখন েকশব বলেল, মহাশয় aতদূর নয়!
তাহেল সকেল আমােদর েগাঁড়া ৈব ব মেন করেব।
“েকশবেক মােঝ মােঝ বলতাম, েতামরা যাঁেক bh বল, তাঁেকi আিম শিk, আদয্াশিk বিল। যখন বাকয্মেনর aতীত, িনgর্ণ, িনিkয়, তখন েবেদ তাঁেক bh বেলেছ। যখন েদিখ েয িতিন সৃি -িsিত-pলয় করেছন তখন
তাঁেক শিk, আদয্াশিk -- ei সব বিল।
“েকশবেক বললাম, সংসাের হoয়া বড় কিঠন -- েয-ঘের আচার আর েতঁতল
ু আর জেলর জালা, েসi
ঘেরi িবকারী েরাগী েকমন কের ভাল হয়; তাi মােঝ মােঝ সাধন-ভজন করবার জনয্ িনজর্েন চেল েযেত হয়।
gঁিড় েমাটা হেল হািত েবঁেধ েদoয়া যায়, িকnt চারা গাছ ছাগল-গrেত েখেয় েফেল। তাi েকশব েলকচাের বলেল,
েতামরা পাকা হেয় সংসাের থাক।”
[aধর, মাsার, িনতাi pভৃিতেক uপেদশ -- “eিগেয় পড়” ]
(ভkেদর pিত) -- “েদখ, েকশব eত পি ত iংরাজীেত েলকচার িদত, কত েলােক মানত; sয়ং কুiন
িভেkািরয়া তার সে বেস কথা কেয়েছ। েস িকnt eখােন যখন আসত, ধু গােয়; সাধুদশর্ন করেত হেল হােত িকছু
আনেত হয়, তাi ফল হােত কের আসত। eেকবাের aিভমানশূনয্।
(aধেরর pিত) -- “েদখ, তুিম eত িবdান আবার েডপুিট, তবু তুিম খাঁদী-ফাঁিদর বশ। eিগেয় পড়। চnন
কােঠর পেরo আরo ভাল ভাল িজিনস আেছ; rপার খিন, তারপর েসানার খিন, তারপর হীরা মািণক। কাঠুের বেন
কাঠ কাটিছল, তাi bhচারী তােক বলেল, ‘eিগেয় পড়’।”
িশেবর মিnর হiেত aবতরণ কিরয়া ীরামকৃ pা েণর মধয্ িদয়া িনেজর ঘেরর িদেক আিসেতেছন।
সে aধর, মাsার pভৃিত ভেkরা। eমন সময় িব ুঘেরর েসবক পূজারী ীযুk রাম চাটুেজয্ আিসয়া খবর
িদেলন ী ীমার পিরচািরকার কেলরা হiয়ােছ।
রাম চাটুেj ( ীরামকৃে র pিত) -- আিম েতা দশটার সময় বললুম, আপনারা নেলন না।
ীরামকৃ -- আিম িক করব?
রাম চাটুেj -- আপিন িক করেবন? রাখাল, রামলাল eরা সব িছল, oরা েকu িকছু করেল না।
মাsার -- িকেশারী (gp) ঔষধ আনেত েগেছ আলমবাজাের।
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ীরামকৃ -- িক, eকলা? েকাথা েথেক আনেব?
মাsার -- আর েকহ সে নাi। আলমবাজার েথেক আনেব।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- যারা েরাগীেক েদেখেছ তােদর বেল দাo বাড়েল িক করেত হেব; কমেলi
বা িক খােব।
মাsার -- েয আjা।
ভkবধুগণ eiবাের আিসয়া pণাম কিরেলন। তাঁহারা িবদায় gহণ কিরেলন। ীরামকৃ তাঁেদর আবার
বলেলন, “িশবপূজা েযমন বললাম oirপ করেব। আর েখেয় েদেয় eেসা, তা না হেল আমার ক হয়। sানযাtার
িদন আবার আসবার েচ া কেরা।”
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