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নেরnd pভৃিতেক stীেলাক লiয়া সাধন িনেষধ, বামাচার িনnা 
 

[পূবর্কথা -- তীথর্দশর্ন; কাশীেত ৈভরবী চk -- ঠাকুেরর সnানভাব ] 
 
        ঘের েছাট তkেপাষিটেত ঠাকুর বিসয়ােছন। নেরnd, ভবনাথ, বাবুরাম, মাsার েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
েঘাষপাড়া o প নামী ei সব মেতর কথা নেরnd তুিলেলন। ঠাকুর তাহােদর বণর্না কিরয়া িনnা কিরেতেছন। 
বিলেতেছন, “িঠক িঠক সাধন কিরেত পাের না, ধেমর্র নাম কিরয়া iিndয় চিরতাথর্ কের। 
 
        (নেরেndর pিত) -- “েতার আর e-সব েন কাজ নাi। 
 
        “ৈভরব, ৈভরবী, eেদরo oiরকম। কাশীেত যখন আিম েগলুম, তখন eকিদন ৈভরবীচেk আমায় িনেয় 
েগল। eকজন কের ৈভরব, eকজন কের ৈভরবী। আমায় কারণ পান করেত বলেল। আিম বললাম, মা, আিম 
কারণ ছঁুেত পাির না। তখন তারা েখেত লাগল। আিম মেন করলাম, eiবার বুিঝ জপ-ধয্ান করেব। তা নয়, নৃতয্ 
করেত আরm করেল! আমার ভয় হেত লাগল, পােছ গ ায় পেড় যায়। চkিট গ ার ধাের হেয়িছল। 
 
        “sামী-stী যিদ ৈভরব-ৈভরবী হয়, তেব তােদর বড় মান। 
 
        (নেরndািদ ভেkর pিত) -- “িক জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সnানভাব। মাতৃভাব aিত dভাব, eেত 
েকান িবপদ নাi। ভgীভাব, eo মn নয়। stীভাব -- বীরভাব বড় কিঠন। তারেকর বাপ oiভােব সাধন করত। বড় 
কিঠন। িঠক ভাব রাখা যায় না। 
 
        “নানা পথ ঈ েরর কােছ েপৗঁিছবার। মত পথ। েযমন কালীঘের েযেত নানা পথ িদেয় যাoয়া যায়। তেব 
েকানo পথ d, েকানo পথ েনাংরা, d পথ িদেয় যাoয়াi ভাল। 
 
        “aেনক মত -- aেনক পথ -- েদখলাম। e-সব আর ভাল লােগ না। পরsর সব িববাদ কের। eখােন 
আর েকu নাi; েতামরা আপনার েলাক, েতামােদর বলিছ, েশষ ei বুেঝিছ, িতিন পূণর্ আিম তাঁর aংশ; িতিন pভু 
‘আিম’ তাঁর দাস; আবার eক-eকবার ভািব, িতিনi আিম আিমi িতিন!” 
 
        ভেkরা িনsb হiয়া ei কথাgিল িনেতেছন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o মানুেষর uপর ভালবাসা -- Love of Mankind] 
 
        ভবনাথ (িবনীতভােব) -- েলােকর সে  মনাnর থাকেল, মন েকমন কের। তাহেল সকলেক েতা ভালবাসেত 
পারলুম না। 
 
        ীরামকৃ  -- pথেম eকবার কথাবাতর্া কiেত -- তােদর সে  ভাব করেত -- েচ া করেব। েচ া কেরo 
যিদ না হয়, তারপর আর o-সব ভাবেব না। তাঁর শরণাগত হo -- তাঁর িচnা কর -- তাঁেক েছেড় aনয্ েলােকর 



1884, 29েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

জনয্ মন খারাপ করবার দরকার নাi। 
 
        ভবনাথ -- kাis, ৈচতনয্, eঁরা সব বেল েগেছন েয, সকলেক ভালবাসেব। 
 
        ীরামকৃ  -- ভাল েতা বাসেব, সবর্ভূেত ঈ র আেছন বেল। িকnt েযখােন d েলাক, েসখােন দূর েথেক 
pণাম করেব। িক, ৈচতনয্েদব? িতিনo “িবজািতয় েলাক েদেখ pভু কেরন ভাব সংবরণ।” ীবােসর বািড়েত তাঁর 
শা রীেক চুল ধের বার করা হেয়িছল। 
 
        ভবনাথ -- েস aনয্ েলাক বার কেরিছল। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর সmিত না থাকেল পাের? 
 
        “িক করা যায়? ধিদ aেনয্র মন পাoয়া না েগল। েতা রাতিদন িক oi ভাবেত হেব? েয মন তাঁেক েদব, েস 
মন eিদক-oিদক বােজ খরচ করব? আিম বিল, মা, আিম নেরnd, ভবনাথ, রাখাল িকছুi চাi না, েকবল েতামায় 
চাi! মানুষ িনেয় িক করব? 
 
 “ঘের আসেবন চ ী, নব কত চ ী, 
 কত আসেবন দ ী েযাগী জটাধারী! 
 
        “তাঁেক েপেল সবাiেক পাব। টাকা মািট, মািটi টাকা -- েসানা মািট, মািটi েসানা -- ei বেল তয্াগ 
কlুম; গ ার জেল েফেল িদলুম। তখন ভয় হল েয, মা লkী যিদ রাগ কেরন। লkীর ঐ যর্ aবjা কlুম। যিদ 
খয্াঁট বn কেরন। তখন বললুম, মা েতামায় চাi, আর িকছু চাi না; তাঁেক েপেল তেব সব পাব।” 
 
        ভবনাথ (হািসেত হািসেত) -- e পােটায়ারী! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ oiটুকু পােটায়ারী! 
 
        “ঠাকুর সাkাৎকার হেয় eকজনেক বলেলন, েতামার তপসয্া েদেখ বড় pসn হেয়িছ। eখন eকিট বর 
নাo। সাধক বলেলন, ঠাকুর যিদ বর েদেবন েতা ei বর িদন, েযন েসানার থােল নািতর সে  বেস খাi। eক 
বেরেত aেনকgিল হল। ঐ যর্ হল, েছেল হল, নািত হল!” (সকেলর হাসয্) 


