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চতুর্দশ পিরে�
েছাকরা ভ�েদর সে� আন� -- মা-কালীর আরিতদশর্ন ও চামর বয্জ-মােয়-েপােয় কথা -- “েকন িবচার করাও”
েবলা পাঁচটা। ঠাকুর পি�েমর েগাল বারা�ায়। বাবুরাম, লাটু। মুখুে� �াতৃ�য়, মা�ার �ভৃিত সে� সে�
আিসয়ােছন।
�ীরামকৃ� (মা�ার �ভৃিতর �িত) -- েকন একেঘেয় হব? ওরা ৈব�ব আর েগাঁড়া, মেন কের আমােদর
মতই িঠক, আর সব ভুল। েয কথা বেলিছ, খুব েলেগেছ। (সহােসয) হািতর মাথায় অ�ুশ মারেত হয়। মাথায় নািক
ওেদর েকাষ থােক। (সকেলর হাসয)
ঠাকুর এইবার েছাকরােদর সে� ফি�নাি� করেত লাগেলন।
�ীরামকৃ� (ভ�েদর �িত) -- আিম এেদর (েছাকরােদর) েকবল িনরািমষ িদই না। মােঝ মােঝ আঁশ েধায়া
জল একটু একটু িদই। তা না হেল আসেব েকন।
মুখুে�রা বারা�া হইেত চিলয়া েগেলন। বাগােন একটু েবড়াইেবন।
�ীরামকৃ� (মা�ােরর �িত) -- আিম জপ ... করতাম। সমািধ হেয় েযত, েকমন এর ভাব?
মা�ার (গ�ীরবােব) -- আ�া, েবশ!
�ীরামকৃ� (সহােসয) সাধু! সাধু! -- িক� ওরা (মুখেু �রা) িক মেন করেব?
মা�ার -- েকন কাে�ন েতা বেলিছেলন, আপনার বালেকর অব�া। ঈ�র-দশর্ন করেল বালেকর অব�া হ।
�ীরামকৃ� -- আর বালয, েপৗগ�, যুবা। েপৗগ� অব�ায় ফচিকিম কের, হয়েতা েখউর মুখ েদ েবেরায়। আর
যুবা অব�ায় িসংেহর নয্ায় েলাকিশক্ষা ।
“তুিম না হয় ওেদর (মুখুে�েদর) বুিঝেয় িদও।”
মা�ার -- আ�া, আমার েবাঝােত হেব না। ওরা িক আর জােন না?
�ীরামকৃ� েছাকরােদর সে� একটু আেমাদ-আ�াদ কিরয়া একজন ভ�েক বিলেতেছন, “আজ অমাবসয্,
মার ঘের েযও!”
স�য্ার পর আরিতর শ� শুনা যাইেত। ঠাকুর বাবুরামেক বিলেতেছন, “চল ের চল। কালীঘের!” ঠাকুর
বাবুরােমর সে� যাইেতেছন -- মা�ারও সে� আেছন। হিরশ বারা�ায় বিসয়া আেছন েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন,
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“এর আবার বুিঝ ভাব লাগেলা।ম”
উঠান িদয়া চিলেত চিলেত �ী�ীরাধাকাে�র আরিত একটু েদিখেলন। তৎপেরই মা-কালীর মি�েরর
অিভমুেখ যাইেতেছন। যাইেত যাইেত হাত তুিলয়া জগ�াতােক ডািকেতেছন -- “ও মা! ও মা! ��ময়ী!”
মি�েরর স�ুেখর চাতােল উপি�ত হইয়া মােক ভূিম� হইয়া �ণাম কিরেতেছন। মার আরিত হইেতেছ। ঠাকুর
মি�ের �েবশ কিরেলন ও চামর লইয়া বয্জন কিরেত লািগেল।
আরিত সমা� হইল। যাহারা আরিত েদিখেতিছেলন এককােল সকেল ভূিম� হইয়া �ণাম কিরেলন। ঠাকুর
�ীরামকৃ�ও মি�েরর বািহের আিসয়া �ণাম কিরেলন। মেহ� মুখেু � �ভৃিত ভে�রাও �ণাম কিরেলন।
আজ অমাবসয্। ঠাকুর ভাবািব� হইয়ােছন। গরগর মােতায়ারা! বাবুরােমর হাত ধিরয়া মাতােলর নয্ায়
টিলেত টিলেত িনেজর ঘের িফিরেলন।
ঘেরর পি�েমর েগাল বারা�ায় ফরাশ একিট আেলা �ািলয়া িদয়া িগয়ােছ। ঠাকুর েসই বারা�ায় আিসয়া
একটু বিসেলন, মুেখ ‘হির ওঁ! হির ওঁ! হির ওঁ’! ও তে�া� নানািবধ বীজম�।
িকয়ৎক্ষণ পের ঠাকুর ঘেরর মেধয্ িনেজর আসেন পূবর্াসয্ হইয়া বিন।
[Origin of Language -- The Philosophy of Prayer]
ঠাকুর �ীরামকৃ� ভাবািব� হইয়া মার সিহত কথা কিহেতেছন -- বিলেতেছন, “মা, আিম বলব তেব তুিম
করেব -- এ কথাই নয়।
“কথা কওয়া িক? -- েকবল ঈশারা বই েতা নয়! েকউ বলেছ, ‘আিম খাব’, -- আবার েকউ বলেছ, ‘যা!
আিম শুনব ন।’
“আ�া, মা! যিদ না বলতাম ‘আিম খাব’ তাহেল িক েযমন িখেদ েতমিন িখেদ থাকত না? েতামােক
বলেলই তুিম শুনে, আর িভতরটা শুধু বয্াকুল হেল তুিম শুনেব, -- তা কখন হেত পাের।
“তুিম যা আছ তাই আছ -- তেব বিল েকন -- �াথর্না কির েক?
“ও! েযমন করাও েতমিন কির।
“যা! সব েগাল হেয় েগল! -- েকন িবচার করাও!”
ঠাকুর ঈ�েরর সিহত কথা কিহেতেছন। -- ভে�রা অবাক হইয়া শুিনেতেছ।
[সং�ার ও তপসয্ার �েয়াজন-- ভ�িদগেক িশক্ষ-- সাধুেসবা ]
এইবার ভ�েদর উপর ঠাকুেরর দৃি� পিড়য়ােছ।
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�ীরামকৃ� (ভ�েদর �িত) -- তাঁেক লাভ করেত হেল সং�ার দরকার। একটু িকছু কের থাকা চাই।
তপসয্। তা এ জে�ই েহাক আর পূব্জে�ই েহা
র
।
“ে�ৗপদীর যখন ব�হরণ করিছল, তাঁর বয্াকুল হেয় ��ন শুেন ঠাকুর েদখা িদে। আর বলেলন -- ‘তুিম
যিদ কারুেক কখনও ব� দান কের থা, েতা মেন কের েদখ -- তেব ল�া িনবারণ হেব।’ ে�ৗপদী বলেলন, ‘হাঁ,
মেন পেড়েছ। একজন ঋিষ �ান কি�েলন, -- তাঁর কপ্িন েভেস িগছেলা। আিম িনেজর কাপেড়র আধখানা িছঁেড়
তােক িদছলাম। ঠাকুর বলেলন -- তেব আর েতামার ভয় নাই’।”
মা�ার ঠাকুেরর আসেনর পূবর্িদেক পােপােশ বিসয়া আেছ।
�ীরামকৃ� (মা�ােরর �িত) -- “তুিম ওটা বুেঝছ।”
মা�ার -- আ�া, সং�ােরর কথা।
�ীরামকৃ� -- একবার বল েদিখ, িক বললাম।
মা�ার -- ে�ৗপদী নাইেত িগছেলন ইতয্াি। (হাজরার �েবশ)

www.ramakrishnavivekananda.info

