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তৃতীয় পিরে�দ
ঠাকুর �ীরামকৃ� ও ‘কািমনী’ -- স�য্াসী কিঠন িনয়ম
[পূব্
র কথ -- �শুরঘ যাবার সাধ -- উেলার বামনদােসর সে� েদখা ]
সাধুরা দশর্ কিরয়া চিলয়া েগেলন।
ঠাকুর ও বাবুরাম, মা�ার, মুখেু �েদর হির �ভৃিত ভে�রা ঘের ও বারা�ায় েবড়াইেতেছন।
�ীরামকৃ� (মা�ারেক) -- নবীন েসেনর ওখােন তুিম িগছেল?
মা�ার -- আ�া, িগছলাম। িনেচ বেস সব গান শুেনিছলা।
�ীরামকৃ� -- তা েবশ কেরছ। েতামার ওরা িগছল। েকশব েসন ওেদর খুড়তােতা ভাই?
মা�ার -- একটু তফাত আেছ।
�ীযু� নবীন েসেনরা একজন ভে�র �শুরবািড় স�কর্ী েলাক।
মিণর সিহত েবড়াইেত েবড়াইেত ঠাকুর িনভৃেত কথা কিহেতেছন।
�ীরামকৃ� -- েলােক �শুরবাি যায়। এত েভেবিছলুম, িবেয় করব, �শুরঘ যাব -- সাধ আ�াদ করব!
িক হেয় েগল!
মিণ -- আ�া, ‘েছেল যিদ বাপেক ধের, েস পড়েত পাের; বাপ েয েছেলেক ধেরেছন েস আর পেড় না।’ -এই কথা আপিন বেলন। আপনারও িঠক েসই অব�া। মা আপনােক ধের রেয়েছন।
�ীরামকৃ� -- উেলার বামনদােসর সে� -- িব�াসেদর বািড়েত -- েদখা হল। আিম বললাম, আিম
েতামােক েদখেত এেসিছ। যখন চেল এলাম, শুনে েপলাম, েস বলেছ, ‘বাবা, বাঘ েযমন মানুষেক ধের, েতমনই
ঈ�রী এঁেক ধের রেয়েছন!’ তখন সমথর বয়স -- খুব েমাটা। সবর্দা ভােব!
“আিম েমেয় বড় ভয় কির। েদিখ েযন বািঘনী েখেত আসেছ! আর অ�, �তয্, িছ� সব খুব বড় বড় েদিখ।
সব রাকসীর মেতা েদিখ।
“আেগ ভারী ভয় িছল! কারুে কােছ আসেত িদতাম না। এখন তবু অেনক কের মনেক বুিঝেয়, মা
আন�ময়ীর এক-একিট রূ বেল েদিখ।
“ভগবতীর অংশ। িক� পুরুেষ পেক -- সাধুর পেক -- ভে�র পেক -- তয্াজ।
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“হাজার ভ� হেলও েমেয়মানুষেক েবিশক্ কােছ বসেত িদই না। একটু পের, হেয় বিল, ঠাকুর েদেখা েগ
যাও; তােতও যিদ না উেঠ, তামাক খাবার নাম কের ঘর েথেক েবিরেয় পিড়।
“েদখেত পাই, কার কার েমেয়মানুেষর িদেক আদেপ মন নাই। িনর�ন বেল, ‘কই আমার েমেয়মানুেষর
িদেক মন নাই’।”
[হিরবাবু, িনর�ন, পাঁেড় েখা�া, জয়নারায়ণ ]
“হির (উেপন ডা�ােরর ভাই)-েক িজ�াসা করলাম, েস বেল, ‘না, েমেয়মানুেষর িদেক মন নাই।’
“েয মন ভগবানেক িদেত হেব, েস মেনর বােরা আনা েমেয়মানুষ িনেয় েফেল। তারপর তার েছেল হেল
�ায় সব মনটাই খরচ হেয় যায়। তাহেল ভগবানেক আর িক েদেব?
“আবার কার কার তােক আগলােত আগলােতই �াণ েবিরেয় যায়। পাঁেড় জমাদার েখা�া বুেড়া -- তার
েচৗ� বছেরর বউ! বুেড়ার সে� তার থাকেত হয়! েগালপাতার ঘর। েগালপাতা খুেল খুেল েলাক েদেখ। এখন
েমেয়টা েবিরেয় এেসেছ।
“একজেনর বউ -- েকাথায় রােখ এখন িঠক পাে� না। বািড়েত বড় েগাল কেয়িছল। মহা ভািবত। েস কথা
আর কাজ নাই।
“আর েমেয়মানুেষর সে� থাকেলই তােদর বশ হেয় েযেত হয়। সংসারীরা েমেয়েদর কথায় উঠেত বলেল
উেঠ, বসেত বলেল বেস। সকেলই আপনার পিরবারেদর সুখয্া কের।
“আিম একজায়গায় েযেত েচেয়িছলাম। রামলােলর খুড়ীেক িজ�াসা করােত বারণ করেল, আর যাওয়া হল
না। খািনক পের ভাবলুম -- উঃ, আিম সংসার কির নাই, কািমনী-কা�নতয্াগ, তােতই এই! -- সংসারীরা না জািন
পিরবারেদর আেছ িকরকম বশ!”
মিণ -- কািমনী-কা�েনর মাঝখােন থাকেলই একটু না একটু গােয় আঁচ লাগেবই। আপিন বেলিছেলন,
জয়নারায়ণ অেতা পি�ত -- বুেড়া হেয়িছল -- আপিন যখন েগেলন, বািলস-টািলস শুকুে িদি�েলন।
�ীরামকৃ� -- িক� পি�ত বেল অহংকার িছল না। আর যা বেলিছল, েশেষ আইন মািফক কাশীেত িগেয়
বাস হল।
“েছেলগুেন েদখলাম, বুট পােয় েদওয়া ইংরাজী পড়া।”
[ঠাকুেরর ে�েমা�াদ �ভৃিত নানা অব�া ]
ঠাকুর মিণেক ���েল িনেজর অব�া বুঝাইেতেছন।
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�ীরামকৃ� -- আেগ খুব উ�াদ িছল, এখন কমেলা েকন? -- িক� মােঝ মােঝ হয়।
মিণ -- আপনার একরকম অব�া েতা নয়। েযমন বেলিছেলন, কখনও বালকবৎ -- কখনও উ�াদবৎ -কখনও জড়বৎ -- কখনও িপশাচবৎ -- এই সব অব�া মােঝ মােঝ হয়। আবার মােঝ মােঝ সহজ অব�াও হয়।
�ীরামকৃ� -- হাঁ, বালকবৎ। আবার ওই সে� বালয, েপৗগ�, যুবা -- এ-সব অব�া হয়। যখন �ান উপেদশ
েদেব, তখন যুবার অব�া।
“আবার েপৗগ� অব�া! বােরা-েতেরা বছেরর েছাকরার মেতা ফচিকিম করেত ই�া হয়। তাই েছাকরােদর
িনেয় ফি�নাি� হয়।”
[নারােণর গু -- কািমনী-কা�নতয্াগ স�য্াসী কিঠন সাধনা ]
“আ�া, নারাণ েকমন?”
মিণ -- আ�া, লক্ সব ভাল আেছ।
�ীরামকৃ� -- নাউ-এর েডালটা ভাল -- তানপুরা েবশ বাজেব।
“েস আমায় বেল, আপিন সবই (অথর্া অবতার)। যার যা ধারণা, েস তাই বেল। েকউ বেল, এমিন শুধ
সাধুভ�।
“েযিট বারণ কের িদেয়িছ, েসিট েবশ ধারণা কের। পরদা গুেটাে বললাম। তা গুেটাে না।
“েগেরা েদওয়া, েসলাই করা, পরদা গুেটেনা, েদার বা� চািব িদেয় ব� করা -- এসব বারণ কেরিছলাম -তাই িঠক ধারণা। েয তয্া করেব, তার এই সব সাধন করেত হয়। স�য্াসী পেক এই সব সাধন।
“সাধেনর অব�ায় ‘কািমনী’ দাবানল �রূ -- কালসােপর �রূ। িস� অব�ায় ভগবানদশর্েন পর -তেব মা আন�ময়ী! তেব মার এক-একিট রূ বেল, েদখেব।”
কেয়কিদন হইল, ঠাকুর নারাণেক কািমনী স�ে� অেনক সতকর কেরিছেলন। বেলিছেলন -- ‘েমেয়মানুেষর
গােয়র হাওয়া লাগােব না; েমাটা কাপড় গােয় িদেয় থাকেব, পােছ তােদর হাওয়া গায় লােগ; -- আর মা ছাড়া
সকেলর সে� আটহাত, নয় দুহা, নয় অ�তঃ একহাত সবর্দ তফাত থাকেব।”
�ীরামকৃ� (মিণর �িত) -- তার মা নারাণেক বেলেছ, তাঁেক েদেখ আমরাই মু� হই, তুই েতা েছেলমানুষ!
আর সরল না হেল ঈ�রেক পাওয়া যায় না। িনর�ন েকমন সরল!
মিণ -- আ�া, হাঁ।
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[িনর�ন, নের� িক সরল? ]
�ীরামকৃ� -- েসিদন কলকাতা যাবার সময় গািড়েত েদখেল না? সব সমেয়ই এক ভাব -- সরল। েলাক
ঘেরর িভতর একরকম আবার বািড়র বািহের েগেল আর-একরকম হয়! নের� এখন (বােপর মৃতুয্ পর)
সংসােরর ভাবনায় পেড়েছ। ওর একটু িহসাব বুি� আেছ। সব েছাকরা এেদর মেতা িক হয়?
[�ীরামকৃ� নবীন িনেয়াগীর বািড় -- নীলকে�র যা�া ]
“নীলকে�র যা�া আজ শুনে িগছলাম -- দিক্ষেণ�। নবীন িনেয়াগীর বািড়। েসখানকার েছাঁড়াগুেল বড়
খারাপ। েকবল এর িন�া, ওর িন�া! ওরকম �েল ভাব স�রণ হেয় যায়।
“েসবার যা�ার সময় মধু ডা�ােরর চেক ধারা েদেখ, তার িদেক েচেয়িছলাম। আর কার িদেক তাকােত
পারলাম না।”

www.ramakrishnavivekananda.info

