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প�দশ পিরে�দ
হাজরা মহাশয়
হাজরা মহাশয় এখােন দুই বৎসর আেছ। িতিন ঠাকুেরর জ�ভূিম কামারপুকুেরর িনকটবতর্ী িসওড় �ােম
�থম তাঁহােক দশর্ন কের, ১৮৮০ �ী:। এই �ােম ঠাকুেরর ভািগেনয়, িপসতুেতা ভিগনী েহমাি�নী েদবীর পু�,
�ীযু� হৃদয় মুেখাপাধযেয়র বাস। ঠাকুর তখন হৃদেয়র বাটীেত অবি�িত কিরেতিছেল।
িসওেড়র িনকটবতর্ী মরােগাড় �ােম হাজরা মহাশেয়র িনবা। তাঁহার িবষয়-স�িৎ, জিম �ভৃিত একরকম
আেছ। পিরবার, স�ান-স�িত আেছ। একরকম চিলয়া যায়। িকছু েদনাও আেছ, আ�াজ হাজার টাকা।
েযৗবনকাল হইেত তাঁহার ৈবরােগয্র ভাব-- েকাথায় সাধু, েকাথায় ভ�, খুঁিজয়া েবড়ান। যখন দিক্ষেণকালীবািড়েত �থম আেসন ও েসখােন থািকেত চান ঠাকুর তাঁহার ভি�ভাব েদিখয়া ও েদেশর পিরিচত বিলয়া,
ওখােন যৎন কিরয়া িনেজর কােছ রােখ।
হাজরার �ানীর ভাব। ঠাকুেরর ভি�ভাব ও েছাকরােদর জনয্ বয্াকুলতা পছ� কেরন । মােঝ মােঝ
তাঁহােক মহাপুরুষ বিলয়া মেন কের। আবার কখনও সামানয্ বিলয়া �ান কের।
িতিন ঠাকুেরর ঘেরর দিক্-পূেবর্র বারা�ায় আসন কিরয়ােছ। েসইখােনই মালা লইয়া অেনক জপ
কেরন। রাখাল �ভৃিত ভে�রা েবিশ জপ কেরন না বিলয়া েলােকর কােছ িন�া কেরন।
িতিন আচােরর বড় পক্ষপা। আচার আচার কিরয়া তাঁহার এক�কার শুিচবাই হইয়াে। তাঁহার বয়স �ায়
৩৮ হইেব।
হাজরা মহাশয় ঘের �েবশ কিরেলন। ঠাকুর আবার ঈষৎ ভাবািব� হইয়ােছন ও কথা কিহেতেছন।
[ঈ�র �াথর্না িক শুে? ঈ�েরর জনয্ ��ন ক, শুনেব ]
�ীরামকৃ� (হাজরার �িত) -- তুিম যা করছ তা িঠক, -- িক� িঠক িঠক বসেছ না।
“কারু িন�া কেরা না-- েপাকািটরও না। তুিম িনেজই েতা বল, েলামস মুিনর কথা। েযমন ভি� �াথর্না
করেব েতমিন ওটাও বলেব -- ‘েযন কার িন�া না কির’।”
হাজরা -- (ভি�) �াথর্না করেল িতিন শুনে?
�ীরামকৃ� -- এক -- েশা -- বার! যিদ িঠক হয় -- যিদ আ�িরক হয়। িবষয়ী েলাক েযমন েছেল িক �ীর
জনয্ কাঁেদ েসরূপ ঈ�েরর জনয্ কই কা?
[পূব্কথ
র -- �ীর অসুেখ কামারপুকরু বাসীর থর থর ক� ]
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“ও-েদেশ একজেনর পিরবাের অসুখ হেয়িছল। সারেব না মেন কের েলাকটা থর থর কের কাঁপেত লাগেলা
-- অ�ান হয় আর িক!
“এরূপ ঈ�েরর জনয্ েক হ!”
হাজরা ঠাকুেরর পােয়র ধুলা লইেতেছন।
�ীরামকৃ� (স�ুিচত হইয়া) -- “উগেনা িক?”
হাজরা -- যাঁর কােছ আিম রেয়িছ তাঁর পােয়র ধুলা লব না?
�ীরামকৃ� -- ঈ�রেক তু� কর, সকেলই তু� হেব। তি�ন তুে� জগৎ তু�ম। ঠাকুর যখন ে�ৗপদীর হাঁিড়র
শাক েখেয় বলেলন, আিম তৃ� হেয়িছ, তখন জগৎসু� জীব তৃ� -- েহউ-েঢউ হেয়িছল! কই মুিনরা েখেল িক জগৎ
তু� হেয়িছল -- েহউ-েঢউ হেয়িছল?
ঠাকুর েলাকিশক্ষাথর্ িকছু কমর্ করে, এই কথা বিলেতেছন।
[পূব্কথ
র -- বটতলার সাধুর গুরুপাদুকা ও শাল�ামপ ]
�ীরামকৃ� (হাজরার �িত) -- �ানলােভর পরও েলাকিশক্ষার জেনয্ পিদ কমর্ রাে।
“আিম কালীঘের যাই, আবার ঘেরর এই সব পট নম�ার কির; তাই সকেল কের। তারপর অভয্াস হেয়
েগেল যিদ না কের তাহেল মন হুসফুস করেব।
“বটতলায় স�য্াসীেক েদখলা। েয আসেন গুরুপাদুকা েরেখেছ তারই উপের শাল�ামও েরে! ও পূজা
করেছ! আিম িজ�াসা করলাম, ‘যিদ এতদূর �ান হেয় থােক তেব পূজা করা েকন? স�য্াসী বলে, -- সবই করা
যাে� -- এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ-পােয় িদলাম; আবার কখনও একটা ফুল ও-পােয় িদলাম।’
“েদহ থাকেত কমর্তয্াগ করবার েজা না-- পাঁক থাকেত ভুড়ভুিড় হেবই।” 1
[The three stages -- শা�, গুরুম, সাধনা; Goal �তয্ ]
(হাজরােক) -- “এক �ান থাকেলই আেনক �ানও আেছ। শুধু শা� পেড় িক হে?
“শাে� বািলেত িচিনেত িমেশল আেছ -- িচিনটুকু লওয়া বড় কিঠন। তাই শাে�র মমর্ সাধুমুেখ গুরুমুেখ শ
িনেত হয়। তখন আর �ে�র িক দরকার?
১

ন িহ েদহভৃতা শকয্ং তয্�ুং কমর্াণয্েশষতঃ।
য� কমর্ফলতয্াগী স তয্াগীতয্িভধী৷৷

[গীতা, ১৮।১১]

www.ramakrishnavivekananda.info

১৮৮৪, ১৯েশ েসে��র

“িচিঠেত খবর এেসেছ, -- ‘পাঁচ েসর সে�শ পাঠাইবা -- আর একখানা েরলেপেড় কাপড় পাঠাইবা।’ এখন
িচিঠখািন হািরেয় েগল। তখন বয্� হেয় চারিদেক েখাঁে। অেনক েখাঁজবার পর িচিঠখািন েপেল, পেড় েদেখ, -িলেখেছ -- ‘পাঁচ েসর সে�শ আর একখানা েরলেপেড় কাপড় পাঠাইবা।’ তখন িচিঠখািন আবার েফেল েদয়। আর
িক দরকার? এখন সে�শ আর কাপেড়র েযাগাড় করেলই হল।
(মুখুে�, বাবুরাম, মা�ার �ভৃিত ভ�েদর �িত) -- “সব স�ান েজেন তারপর ডুব দাও। পুকুেরর অমুক
জায়গায় ঘিটটা পেড় েগেছ, জায়গািট িঠক কের েদেখ িনেয় েসইখােন ডুব িদেত হয়।
“শাে�র মমর্ গুরুমুেখ শুেন , তারপর সাধন করেত হয়। এই সাধন িঠক হেল তেব �তয্ক্ষ দশর্।
“ডুব িদেল তেব েতা িঠক িঠক সাধন হয়! বেস বেস শাে�র কথা িনেয় েকবল িবচার করেল িক হেব?
শয্ালারা পেথ যাবারই কথা-- ওই িনেয় মরেছ -- মর শয্ালার, ডুব েদয় না!
“যিদ বল ডুব িদেলও হা�র-কুিমেরর ভয় আেছ -- কাম-ে�াধািদর ভয় আেছ। -- হলুদ েমেখ ডুব দাও -তারা কােছ আসেত পারেব না। িবেবক-ৈবরাগয্ হলু।”
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