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অ�ম পিরে�দ 

 

নের�ািদর িশকা -- েবদ-েবদাে� েকবল আভাস 

 

        নের� গান গািহেতেছন। 

 

        গান - সু�র েতামার নাম দীনশরণ েহ। 

 বিহেছ অমতৃধার, জড়ুায় �বণ ও �াণরমণ েহ ৷৷ 

 গভীর িবষাদরািশ িনেমেষ িবনােশ যখিন তব নামসুধা �বেণ পরেশ। 

 হদয় মধমুয় তব নামগােন, হয় েহ হদয়নাা িিদান�  ন েহ ৷৷ 

 

        নের� েযই গািহেলন -- “হদয় মধমুয় তব নামগােন”, ঠাকরু অমিন সমািধ�। সমািধর �ারে� হে�র 

অ�িুল, িবেশষতঃ ব�ৃা�িুল, �ি�ত হইেতেছ। েকা�গেরর ভে�রা ঠাকেুরর সমািধ কখন েদেখন নাই। ঠাকরু িুপ 

কিরেলন েদিখয়া তাহঁারা গাে�াৎান কিরেতেছন। 

 

        ভবনাা -- আপনারা বসুন না। এরঁ সমািধ অব�া। 

 

        েকা�গেরর ভে�রা আবার আসন �হণ কিরেলন। নের� গািহেতেছন: 

 

 িদবািনিশ কিরয়া যতন হদেয়েত র’েিিছ আসন, 

 জগৎপিত েহ কপৃা কির, েসাা িক কিরেব আগমন। 

 

        ঠাকরু ভাবােবেশ িনেি নািময়া েমেঝেত নেরে�র কােছ বিসেলন। 

 

 িিদাকােশ হল পণূর ে�মিে�াদয় েহ। 

 উািলল ে�মিস�ু িক আন�ময় েহ ৷৷ 

 জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! 

 

        ‘জয় দয়াময়’ এই নাম শিনয়া ঠাকরু দদায়মান, আবার সমািধ�! 

 

        অেনককণ পের িকিকৎ �কিৃত� হইয়া আবার েমেঝেত মাদেরর উপর বিসেলন। নের� গান সমা� 

কিরয়ােছন। তানপরুা যাা�ােন রাখা হইয়ােছ। ঠাকেুরর এখনও ভাবােবশ রিহয়ােছ। ভাবাব�ােতই বিলেতেছন, “এ 

িক বল েদিখ মা, মাখন তুেল কােছ ধেরা! পকুেুর িার েফলেব না -- িছপ িনেয় বেস াাকেব না -- মাছ ধের ওঁর 

হােত দাও! িক হা�াম! মা, িবিার আর শনব না, শালারা ঢুিকেয় েদয় -- িক হা�াম! েঝেড় েফলব! 

 

        “েস েবদ িবিধর পার! -- েবদ-েবদা� শা� পেড় িক তােঁক পাওয়া যায়? (নেরে�র �িত) বেুঝিছস? েবেদ 

েকবল আভাস!” 

 

        নের� আবার তানপরুা আিনেত বিলেলন। ঠাকরু বিলেলন, “আিম গাইব।” এখনও ভাবােবশ রিহয়ােছ -- 



১৮৮৪, ১৪ই েসে��র 

 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

ঠাকরু গািহেতেছন: 

 

 আিম ওই েখেদ েখদ কির শযামা। 

 তুিম মাতা াাকেত আমার জাগা  ের িুির েগা মা। 

 

        “মা! িবিার েকন করাও?” আবার গািহেতেছন: 

 

 এবার আিম ভাল েভেবিছ, ভাল ভাবীর কােছ ভাব িশেখিছ। 

  ুম েভেঙেছ আর িক  ুমাই েযােগ যােগ েজেগ আিছ, 

 েযাগিন�া েতাের িদেয় মা,  ুেমের  ুম পাড়ােয়িছ। 

 

        ঠাকরু বিলেতেছন -- “আিম হেঁশ আিছ।” এখনও ভাবাব�া। 

 

 সুরাপান কির না আিম, সু◌ধুা খাই জয় কালী বেল। 

 মন-মাতােল মাতাল কের, মদ-মাতােল মাতাল বেল ৷৷ 

 

        ঠাকরু বিলয়ােছন, ‘মা, িবিার আর শনব না।’ 

 

        নের� গািহেতেছন: 

 

 (আমায়) েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাই �ানিবিাের। 

 েতামার ে�েমর সুরা পােন কর মােতায়ারা, 

 ও মা ভ�-িিৎহরা  ুবাও ে�ম-সাগের। 

 

        ঠাকরু ঈষৎ হািসেত হািসেত বিলেতেছন -- “েদ মা পাগল কের! তােক �ানিবিার কের -- শাে�র িবিার 

কের পাওয়া যায় না।” 

 

        েকা�গেরর গায়েকর কােলায়ািত গান ও রািগণী আলাপ শিনয়া �স� হইয়ােছন। িবনীতভােব গায়কেক 

বিলেতেছন, “বাব,ু একিট আন�মিয়র নাম!” 

 

        গায়ক -- মহাশয়! মাপ করেবন। 

 

        �ীরামক�ৃ (গায়কেক হাতেজাড় কিরয়া �ণাম কিরেত কিরেত বলেছন) -- “না বাপু! একিট, েজার করেত 

পাির!” 

 

        এই বিলয়া েগািব� অিধকারীর যা�ায় ব�ৃার উি� কীতরন গান গাইয়া বিলেতেছন: 

 

 রাই বিলেল বিলেত পাের! (কেৃ�র জনয েজেগ আেছ।) 

 (সারা রাত েজেগ আেছ!) (মান কিরেল কিরেত পাের।) 
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        “বাপু! তুিম ��ময়ীর েছেল! িতিন  েট  েট আেছন! অবশয বলব। িাষা গুেক বেলিছল -- ‘েমের ম� 

লব!’ 

 

        গায়ক (সহাসয) -- জেুতা েমের। 

 

        �ীরামক�ৃ (�ীগুেদবেক উেউেশ �ণাম কিরেত কিরেত সহােসয) -- অত দরূ নয়। 

 

        আবার ভাবািব� হইয়া বিলেতেছন -- “�বতরক, সাধক, িস�, িস�র িস�; -- তুিম িক িস�, না িসে�র 

িস�? আ�া গান কর।” 

 

        গায়ক রািগণী আলাপ কিরয়া গান গািহেতেছন -- মন বারণ! 

 

[শ��ে� আন� -- ‘মা, আিম না তুিম?’ ] 

 

        �ীরামক�ৃ (আলাপ শিনয়া) -- বাবু! এেতও আন� হয়, বাব!ু 

 

        গান সমা� হইল। েকা�গেরর ভে�রা �ণাম কিরয়া িবদায় লইেলন। সাধক েজাড়হােত �ণামকিরয়া 

বলেছন, “েগাসঁাইজী! -- তেব আিস।” ঠাকরু এখনও ভাবািব�। মার সে� কাা কিহেতেছন, 

 

        “মা! আিম না তুিম? আিম িক কির? -- না, না, তুিম। 

 

        “তুিম িবিার শনেল -- না এতকণ আিম শনলাম? -- না; আিম না; -- তুিমই! (শনেল)।” 

 

[পবূরকাা -- সাধুর ঠাকরুেক িশকা -- তেমাগণী সাধু ] 

 

        ঠাকরু �কিৃত� হইয়ােছন। নেরন�, ভবনাা, মখুেু� �াতৃ�য় �ভৃিত ভ�েদর সিহত কাা কিহেতেছন। 

সাধকিটর কাায় -- 

 

        ভবনাা (সহােসয) -- িকরকেমর েলাক! 

 

        �ীরামক�ৃ -- তেমাগণী ভ�। 

 

        ভবনাা -- খবু ে�াক বলেত পাের। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম একজনেক বেলিছলাম -- ‘ও রেজাগণী সাধ ু-- ওেক িসেধ-িটেধ েদওয়া েকন?’ আর-

একজন সাধ ুআমায় িশকা িদেল -- ‘অমন কাা বেলা না! সাধ ুিতন�কার -- স�গণী, রেজাগণী, তেমাগণী।’ েসই 

িদন োেক আিম সবরকম সাধেুক মািন। 

 

        নের� (সহােসয) -- িক, হািত নারায়ণ? সবই নারায়ণ। 
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        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- িতিনই িবদযা-অিবদযাােপ লীলা কে�ন। দই-ই আিম �ণাম কির। ি�ীেত আেছ, 

িতিনই ল�ী। আবার হতভাগার  ের অল�ী। (ভবনাোর �িত) এটা িক িব�ুপরুােণ আেছ? 

 

        ভবনাা (সহােসয) -- আ�া, তা জািন না। েকা�গেরর ভে�রা আপনার সমািধ অব�া আসেছ বঝুেত না 

েপের উেঠ যাি�ল। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েক আবার বলিছল -- েতামরা বেসা। 

 

        ভবনাা (সহাসয) -- েস আিম! 

 

        �ীরামক�ৃ -- তুিম বাছা  টােতও েযমন, আবার তাড়ােতও েতমিন। 

 

        গায়েকর সে� নেরে�র তকর হইয়ািছল, -- েসই কাা হইেতেছ। 

 

[Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna -- নেরে�র �িত উপেদশ -- 
সে�র তমঃ -- হিরনাম-মাহাৎয ] 

 

        মখুেু� -- নের�ও ছােড়ন নাই। 

 

        �ীরামক�ৃ -- না, এাপ েরাখ িাই! এেক বেল সে�র তমঃ। েলােক যা বলেব তাই িক শনেত হেব? 

েবশযােক িক বলেব, আ�া যা হয় তুিম কেরা। তাহেল েবশযার কাা শনেত হেব? মান করােত একজন সখী 

বেলিছল, ‘�ীমতীর অহংকার হেয়েছ।’ বেৃ� বলেল, এ ‘অহং’ কার? -- এ তারঁই অহং। কেৃ�র গরেব গরিবনী। 

 

        এইবার হিরনাম-মাহােৎযর কাা হইেতেছ। 

 

        ভবনাা -- হিরনােম আমার গা েযন খািল হয়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িযিন পাপ হরণ কেরন িতিনই হির। হির ি�তাপ হরণ কেরন। 

 

        “আর ৈিতনযেদব হিরনাম �িার কেরিছেলন -- অতএব ভাল। েদেখা ৈিতনযেদব কত বড় পিদত -- আর 

িতিন অবতার -- িতিন েযকােল এই নাম �িার কেরিছেলন এ অবশয ভাল। (সহােসয) িাষারা িনম�ণ খাে� -- 

তােদর িজ�াসা করা হল, েতামরা আমড়ার অ�ল খােব? তারা বলেল, ঝিদ বাবরুা েখেয় াােকন তাহেল আমােদর 

েদেবন। তারঁা েযকােল েখেয় েগেছন েসকােল ভালই হেয়েছ।” (সকেলর হাসয) 

 

[িশবনাােক েদিখবার ই�া -- মেহে�র তীারযা�ার ��াব ] 

 

        ঠাকরু িশবনাা (শা�ী)-েক েদিখেত যাইেবন ই�া হইয়ােছ -- তাই মখুেু�েক বিলেতেছন, “একবার 

িশবনাােক েদখেত যােবা -- েতামােদর গািড়েত েগেল আর ভাড়া লাগেব না!” 

 

        মখুেু� -- েয আ�া, তাই একিদন িঠক করা যােব। 
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        �ীরামক�ৃ (ভ�েদর �িত) -- আ�া, আমােদর িক লাইক করেব? অত ওরা (�া�ভে�রা), 

সাকারবাদীেদর িন�া কের। 

 

        �ীযু� মেহ� মখুেু� তীারযা�া কিরেবন -- ঠাকরুেক জানাইেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- েস িক েগা! ে�েমর অ�রু না হেত হেত যাে�া? অ�রু হেব, তারপর গাছ হেব, 

তারপর ফল হেব। েতামার সে� েবশ কাাবাতরা িলিছল। 

 

        মেহ� -- আ�া, একটু ই�া হেয়েছ  েুর আিস। আবার শী� িফের আসব। 

 

 


