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তৃতীয় পিরে�দ
নবাই ৈচতনয, নের�, বাবুরাম, লাটু, মিণ, রাখাল, িনর�ন, অধর
ঠাকুর িনেজর ঘের আিসয়া বিসয়ােছন। বলরাম আ� আিনয়ািছেলন! ঠাকুর �ীযু� রাম চাটুেজয্েক
বিলেতেছন -- েতামার েছেলর জনয্ আমগুিল িনেয় ে। ঘের �ীযু� নবাই ৈচতনয্ বিসয়ােছ। িতিন লাল কাপড়
পিরয়া আিসয়ােছন।
উৎতেরর ল�া বারা�ায় ঠাকুর হাজরার সিহত কথা কিহেতেছ। ��চারী হিরতাল ভ� ঠাকুেরর জনয্
িদয়ােছন। -- েসই কথা হইেতেছ।
�ীরামকৃ� -- ��চারীর ঔষধ আমার েবশ খােট -- েলাকটা িঠক।
হাজরা -- িক� েবচারী সংসাের পেড়েছ -- িক কের! েকা�গর েথেক নবাই ৈচতনয্ এেসেছ। িক� সংসারী
লাল কাপড় পরা!
�ীরামকৃ� -- িক বলব! আর আিম েদিখ ঈ�র িনেজই এই-সব মানুষরূপ ধারণ কের রেয়েছ। তখন
কারুেক িকছু বলেত পাির ন।
ঠাকুর আবার ঘেরর মেধয্ আিসয়ােছ। হাজরার সিহত নেরে�র কথা কিহেতেছন।
হাজরা -- “নের� আবার েমাক�মায় পেড়েছ।”
�ীরামকৃ� -- শি� মােন না। েদহধারণ করেল শি� মানেত হয়।
হাজরা -- বেল, আিম মানেল সকেলই মানেব, -- তা েকমন কের মািন।
“অত দূর ভাল নয়। এখন শি�রই এলাকায় এেসেছ। জজসােহব পযর্� যখন সাক্ষী , তাঁেক সাক্ষী
বাে� েনেম এেস দাঁড়ােত হয়।”
ঠাকুর মা�ারেক বিলেতেছন -- েতামার সে� নেরে�র েদখা হয় নাই?
মা�ার -- আ�া, আজকাল হয় নাই।
�ীরামকৃ� -- একবার েদখা কেরা না -- আর গািড় কের আনেব।
(হাজরার �িত) -- “আ�া, এখানকার সে� িক তার স��?”
হাজরা -- আপনার সাহাযয্ পাে।
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�ীরামকৃ� -- ভবনাথ? সং�ার না থাকেল এখােন এত আেস?
“আ�া, হিরশ, লাটু -- েকবল ধয্ান কে; -- উগুেনা ি?”
হাজরা -- হাঁ, েকবল ধয্ান করা ি? আপনােক েসবা কের, েস এক।
�ীরামকৃ� -- হেব! -- ওরা উেঠ িগেয় আবার েকউ আসেব।
[মিণর �িত নানা উপেদশ। �ীরামকৃে�র সহজাব�া ]
হাজরা ঘর হইেত চিলয়া েগেলন। এখনও স�য্ার েদির আে। ঠাকুর ঘের বিসয়া একাে� মিণর সিহত কথা
কিহেতেছন।
�ীরামকৃ� (মিণর �িত) -- আ�া, আিম যা ভাবাব�ায় বিল, তােত েলােকর আকষর্ণ হ?
মিণ -- আ�া, খুব হয়।
�ীরামকৃ� -- েলােক িক ভােব? ভাবাব�ায় েদখেল িকছু েবাধ হয়?
মিণ -- েবাধ হয়, একধাের �ান, ে�ম, ৈবরাগয্-- তার উপর সহজাব�া। িভতর িদেয় কত জাহাজ চেল
েগেছ, তবু সহজ! ও অব�া অেনেক বুঝেত পাের না -- দ-চারজন িক� ওইেতই আকৃ� হয়।
�ীরামকৃ� -- েঘাষপাড়ার মেত ঈ�রেক ‘সহজ’ বেল। আর বেল, সহজ না হেল সহজেক না যায় েচনা।
[�ীরামকৃ� ও অিভমান ও অহংকার। “আিম য� িতিন য�ী” ]
�ীরামকৃ� (মিণর �িত) -- আ�া, আমার অিভমান আেছ?
মিণ -- আ�া, একটু আেছ। শরীররক্ষা আর ভি-ভে�র জনয, -- �ান-উপেদেশর জনয। তাও আপিন
�াথর্না কের েরেখেছ।
�ীরামকৃ� -- আিম রািখ নাই; -- িতিনই েরেখ িদেয়েছন। আ�া, ভাবােবেশর সময় িক হয়?
মিণ -- আপিন তখন বলেলন, ষ�ভূিমেত মন উেঠ ঈ�রীয় রূপ দশর্ন । তারপর কথা যখন কন, তখন
প�মভূিমেত মন নােম।
�ীরামকৃ� -- িতিনই সব কে�ন। আিম িকছুই জািন না।
মিণ -- আ�া, তাই জনয্ইেতা এত আকষর্!
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[Why all Scriptures -- all Religions -- are true -�ীরামকৃ� ও িবরু� শাে�র সম� ]
মিণ -- আ�া, শাে� দুরকম বেলে। এক পুরােণর মেত কৃ�েক িচদাৎম, রাধােক িচ�ি� বেলেছ। আর
এক পুরােণ কৃ�ই কালী -- আদয্াশি� বেলে।
�ীরামকৃ� -- েদবীপুরােণর মত। এ-মেত কালীই কৃ� হেয়েছন।
“তা হেলই বা! -- িতিন অন�, পথও অন�।”
এই কথা শুিনয়া মিণ অবা হইয়া িকয়ৎক্ষণ চুপ কিরয়া রিহে।
মিণ -- ও বুেঝিছ। আপিন েযমন বেলন, ছােদ উঠা িনেয় কথা। েয েকান উপােয় উঠেত পারেলই হল -দিড়, বাঁশ -- েয েকান উপােয়।
�ীরামকৃ� -- এইিট েয বুেঝেছ, এটুকু ঈ�েরর দয়া। ঈ�েরর কৃপা না হেল সংশয় আর যায় না।
“কথাটা এই -- েকানরকেম তাঁর উপর যােত ভি� হয় -- ভালবাসা হয়। নানা খবের কাজ িক? একটা পথ
িদেয় েযেত েযেত যিদ তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তাহেলই হল। ভালবাসা হেলই তাঁেক লাভ করা যােব। তারপর
যিদ দরকার হয়, িতিন সব বুিঝেয় িদেবন -- সব পেথর খবর বেল িদেবন। ঈ�েরর উপর ভালবাসা এেলই হল -নানা িবচােরর দরকার নাই। আম েখেত এেয়ছ, আম খাও; কত ডাল, কত পাতা -- এ-সেবর িহসােবর দরকার
নাই। হনুমােনর ভাব -- ‘আিম বার িতিথ নক্ষ� জািন ন-- এক রামিচ�া কির’।”
[সংসারতয্া ও ঈ�রলাভ। ভে�র স�য় না যদৃ�ালাভ? ]
মিণ -- এখন এরূপ ই�া হয় ে, কমর্ খুব কেম যা, -- আর ঈ�েরর িদেক খুব মন িদই।
�ীরামকৃ� -- আহা! তা হেব বইিক!
“িক� �ানী িনিলর্� হেয় সংসাের থাকেত পাে।”
মিণ -- আ�া, িক� িনিলর্� হেত েগেল িবেশষ শি� চা।
�ীরামকৃ� -- হাঁ, তা বেট। িক� হয়েতা তুিম (সংসার) েচেয়িছেল।
“কৃ� �ীমতীর হৃদেয়ই িছেল, িক� ই�া হল, তাই মানুষরূেপ লীল।
“এখন �াথর্না কের, যােত এ-সব কেম যায়।
www.ramakrishnavivekananda.info

১৮৮৪, ৩রা অগ�

“আর মন েথেক তয্াগ হেলই হ।”
মিণ -- েস যারা বািহের তয্াগ করেত পাের ন। উঁচু থােকর জনয্ এেকবােরই তয্া-- মেনর তয্াগ ও
বািহেরর তয্া।
ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন।
�ীরামকৃ� -- ৈবরাগয্ মােন িক বল েদি?
মিণ -- ৈবরাগয্ মােন শুধু সংসাের িবরাগ । ঈ�ের অনুরাগ আর সংসাের িবরাগ।
�ীরামকৃ� -- হাঁ, িঠক বেলছ।
“সংসাের টাকার দরকার বেট, িক� উগুেনার জনয্ অত েভেবা । যদৃ�ালাভ -- এই ভােলা। স�েয়র জনয্
অত েভেবা না। যারা তাঁেক মন �াণ সমপর্ণ কের-- যারা তাঁর ভ�, শরণাগত, -- তারা ও-সব অত ভােব না। য�
আয় -- ত� বয্। একিদক েথেক টাকা আেস, আর-একিদক েথেক খরচ হেয় যায়। এর নাম যদৃ�ালাভ। গীতায়
আেছ।”
[�ীযু� হিরপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর �ভৃিতর কথা ]
ঠাকুর হিরপদর কথা কিহেতেছন। -- “হিরপদ েসিদন এেসিছল।”
মিণ (সহাসয) -- হিরপদ কথকতা জােন। ��াদচির�, �ীকৃে�র জ�কথা -- এ-সব েবশ সুর কের বেল।
�ীরামকৃ� -- বেট েসিদন তার চক্ষু েদখল, েযন চেড় রেয়েছ। বললাম, “তুই িক খুব ধয্ান কির?” তা
মাথা েহঁট কের থােক। আিম তখন বললাম, অত নয় ের!
স�য্া হই। ঠাকুর মার নাম কিরেতেছন ও িচ�া কিরেতেছন।
িকয়ৎক্ষণ পের ঠাকুরবািড়েত আরিত আর� হ। �াবণ শু�া �াদশ। ঝুলন-উৎসেবর ি�তীয় িদন। চাঁদ
উিঠয়ােছ! মি�র, মি�র �া�ণ, উদয্া, -- আন�ময় হইয়ােছ। রাত আটটা হইল। ঘের ঠাকুর বিসয়া আেছন।
রাখাল ও মা�ারও আেছন।
�ীরামকৃ� (মা�ােরর �িত) -- বাবুরাম বেল, ‘সংসার! -- ওের বাবা!’
মা�ার -- ও েশানা কথা। বাবুরাম সংসােরর িক জােন?
�ীরামকৃ� -- হাঁ, তা বেট। িনর�ন েদেখছ, -- খুব সরল!
মা�ার -- আ�া, হাঁ। তার েচহােরেতই আকষর্ণ কে। েচােখর ভাবিট েকমন।
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�ীরামকৃ� -- শুধু েচােখর ভাব নয়-- সম�। তার িবেয় েদেব বেলিছল, -- তা েস বেলেছ, আমায় ডুবুেব
েকন? (সহাসয) হয্াঁগ, েলােক বেল, েখেট-খুেট িগেয় পিরবােরর কােছ িগেয় বসেল নািক খুব আন� হয়।
মা�ার -- আ�া, যারা ওইভােব আেছ, তােদর হয় বইিক!
(রাখােলর �িত, সহােসয) -- একজািমন হে� -- leading question.
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- মােয় বেল, েছেলর একটা গাছতলা কের িদেল বাঁিচ! েরােদ ঝলসা েপাড়া হেয়
গাছতলায় বসেব।
মা�ার -- আ�া, রকমাির বাপ-মা আেছ। মু� বাপ েছেলেদর িবেয় েদয় না। যিদ েদয় েস খুব মু�!
(ঠাকুেরর হাসয)।
[অধেরর ও মা�ােরর কালীদশর্। অধেরর চ�নাথতীথর্ ও সীতাকুে�র গ ]
�ীযু� অধর েসন কিলকাতা হইেত আিসয়া ভূিম� হইয়া �ণাম কিরেলন। একটু বিসয়া কালীদশর্ন জনয
কালীঘের েগেলন।
মা�ারও কালীদশর্ন কিরেল। তৎপের চাঁদিনর ঘােট আিসয়া গ�ার কুেল বিসেলন। গ�ার জল েজয্াৎ�ায়
ঝকঝক কিরেতেছ। সেব েজায়ার আিসল। মা�ার িনজর্েন বিসয়া ঠাকুের অ�ুত চির� িচ�া কিরেতেছন -- তাঁহার
অ�ুত সমািধ অব�া -- মুহুমুর্হুঃ ভ-- ে�মান� -- অিব�া� ঈ�রকথা�স� -- ভে�র উপর অকৃি�ম ে�হ -বালেকর চির� -- এই সব �রণ কিরেতেছন। আর ভািবেতেছন -- ইিন েক -- ঈ�র িক ভে�র জনয্ েদহ ধারণ
কের এেসেছন?
অধর, মা�ার, ঠাকুেরর ঘের িফিরয়া িগয়ােছন। অধর চ��ােম কমর্ উপলেক্ষ িছ। িতিন চ�নাথ তীেথর্র
ও সীতাকুে�র গ� কিরেতেছন।
অধর -- সীতাকুে�র জেল আগুেনর িশখা িজ�ার নয্ায় লকলক ক।
�ীরামকৃ� -- এ েকমন কের হয়?
অধর -- জেল ফসফরাস (phosphorus) আেছ।
�ীযু� রাম চাটুেজয্ ঘের আিসয়ােছ। ঠাকুর অধেরর কােছ তাঁর সুখয্ািত কিরেতেছ। আর বিলেতেছন,
“রাম আেছ, তাই আমােদর অত ভাবেত হয় না। হিরশ, লাটু, এেদর েডেক-ডুেক খাওয়ায়। ওরা হয়েতা একলা
েকাথায় ধয্ান কে। েসখান েথেক রাম েডেক-ডুেক আেন।”
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