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a ম পিরেcদ 
 

পুrষpকৃিতিবেবক েযাগ  -- রাধাকৃ , তাঁরা েক? আদয্াশিk 
 

[েবদাnবাগীশ, দয়ানn সরsতী, কেণর্ল alকট্, সুেরnd, নারাণ ] 
 
        eiবার ঠাকুর ীরামকৃ  পাদচারণ কিরেতেছন; কখনo ঘেরর দিkণিদেকর বারাnায়, কখনo বা ঘেরর 
পি মিদেক েগাল বারাnািটেত দাঁড়াiয়া, গ া দশর্ন কিরেতেছন। 
 

[স  (Environment) েদাষ gণ, ছিব, গাছ, বালক ] 
 
        িকয়ৎkণ পের আবার েছাট খাটিটেত বিসেলন। েবলা 3টা বািজয়া িগয়ােছ। ভেkরা আবার েমেঝেত 
আিসয়া বিসেলন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া চুপ কিরয়া আেছন। eক-eকবার ঘেরর েদoয়ােলর িদেক দৃি পাত 
কিরেতেছন। েদoয়ােল aেনকgিল পট আেছ। ঠাকুেরর বামিদেক ী ীবীণাপািণর পট, তাহার িকছু দূের িনতাi 
েগৗর ভkসে  কীতর্ন কিরেতেছন। ঠাকুেরর সmুেখ rব o phােদর ছিব o মা-কালীর মূিতর্। ঠাকুেরর ডানিদেক 
েদoয়ােলর uপর রাজরােজ রী মূিতর্, িপছেনর েদoয়ােল যী র ছিব রিহয়ােছ -- পীটার ডুিবয়া যাiেতেছন, যী  
তুিলেতেছন। ঠাকুর হঠাৎ মাsারেক বিলেতেছন, েদখ, সাধু-সnয্াসীর পট ঘের রাখা ভাল। সকাল েবলা uেঠ aনয্ 
মুখ না েদেখ সাধু-সnয্াসীেদর মুখ েদেখ uঠা ভাল। iংরাজী ছিব েদoয়ােল -- ধনী, রাজা, কুiন-eর ছিব -- 
কুiন-eর েছেলর ছিব, সােহব-েমম েবড়ােc তার ছিব রাখা -- e-সব রেজাgেণ হয়। 
 
        “েযrপ সে র মেধয্ থাকেব, েসrপ sভাব হেয় যায়। তাi ছিবেতo েদাষ। আবার িনেজর েযrপ sভাব, 
েসirপ স  েলােক েখাঁেজ। পরমহংেসরা d-পাঁচজন েছেল কােছ েরেখ েদয় -- কােছ আসেত েদয় -- পাঁচ-ছয় 
বছেরর। o aবsায় েছেলেদর িভতর থাকেত ভাল লােগ। েছেলরা সtt রজঃ তমঃ েকান gেণর বশ নয়। 
 
        “গাছ েদখেল তেপাবন, ঋিষ তপসয্া করেছ, udীপন হয়।” 
 
        িসঁিথর eকিট bাhণ ঘেরর মেদয্ pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। iিন কাশীেত েবদাn 
পিড়য়ািছেলন। sূলকায়, সদা হাসয্মুখ। 
 
        ীরামকৃ  -- িকেগা, েকমন সব আছ? aেনকিদন আস নাi। 
 
        পি ত (সহােসয্) -- আjা, সংসােরর কাজ। আর জােনন েতা সময় আর হয় না। 
 
        পি ত আসন gহণ কিরেলন। তাঁহার সিহত কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- কাশীেত aেনকিদন িছেল, িক সব েদখেল, িকছু বল। দয়ানেnর1 কথা eকটু বল। 
                                                 
1 দয়ানn সরsতী, 1824 - 1883। কাশীর আনnবােগ িবচার 1869। কিলকাতায় িsিত, ঠাকুরেদর ৈননােলর pেমাদ কানেন, 
িডেসmর 1872 - মাচর্ 1873। oi সমেয় ীরামকৃে র o েকশেবর o কােpেনর দশর্ন। কােpন ঠাকুরেক oi সময় সmবতঃ দশর্ন 
কেরন। 
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        পি ত -- দয়ানেnর সে  েদখা হেয়িছল। আপিন েতা েদেখিছেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- েদখেত িগছলুম, তখন oধাের eকিট বাগােন েস িছল। েকশব েসেনর আসবার কথা িছল 
েসিদন। তা েযন চাতেকর মতন েকশেবর জনয্ বয্s হেত লাগল। খুব পি ত। বা ালা ভাষােক বলত, েগৗরা  
ভাষা। েদবতা মানত -- েকশব মানত না! তা বলত, ঈ র eত িজিনস কেরেছন আর েদবতা করেত পােরন না! 
িনরাকারবাদী। কােpন “রাম রাম” কিcল, তা বলেল, তার েচেয় “সেnশ সেnশ” বল। 
 
        পি ত -- কাশীেত দয়ানেnর সে  পি তেদর খুব িবচার হল। েশেষ সকেল eকিদেক, আর o eকিদেক। 
তারপর eমন কের তুলেল েয পালােত পােl বাঁেচ। সকেল eকসে  uৈcঃsের লাগল -- ‘দয়ানেnন যdkং 
তেdয়m’। 
 

[ ীরামকৃ  o িথেয়াসিফ -- oরা িক ঈ রেক বয্াকুল হেয় েখাঁেজ ] 
 
        “আবার কেণর্ল alকট্েকo েদেখিছলাম। oরা বেল সব ‘মহাtা’ আেছ। আর চndেলাক, সূযর্েলাক, 
নktেলাক -- ei সব আেছ। সূkশরীর েসi সব জায়গায় যায় -- ei সব aেনক কথা। আcা মহাশয়, আপনার 
িথেয়াসিফ িক-রকম েবাধ হয়?” 
 
        ীরামকৃ  -- ভিki eকমাt সার -- ঈ ের ভিk! তারা িক ভিk েখাঁেজ? তাহেল ভাল। ভগবানলাভ যিদ 
uেdশয্ হয় তা হেলi ভাল। চndেলাক, সূযর্েলাক, নktেলাক, মহাtা ei িনেয় েকবল থাকেল ঈ রেক েখাঁজা 
হয় না। তাঁর পাদপেd ভিk হবার জনয্ সাধন করা চাi, বয্াকুল হেয় ডাকা চাi। নানা িজিনস েথেক মন কুিড়েয় 
eেন তাঁেত লাগােত হয়। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর রামpসােদর গান ধিরেলন: 
 
 মন কর িক তtt তাঁের েযন unt আঁধার ঘের। 
 েস েয ভােবর িবষয়, ভাব বয্তীত aভােব িক ধরেত পাের ৷৷ 
 েস ভাব লািগ পরম েযাগী েযাগ কের যুগ যুগাnের। 
 হেল ভােবর uদয় লয় েস েযমন েলাহােক চুmক ধের ৷৷ 
 
        “আর শাst বল, দশর্ন বল, েবদাn বল -- িকছুেতi িতিন নাi। তাঁর জনয্ pাণ বয্াকুল না হেল িকছু হেব 
না। 
 
 “ষড় দশর্েন না পায় দরশন, আগম িনগম তntসাের। 
 েস েয ভিkরেসর রিসক সদানেn িবরাজ কের পুের।। 
 
        “খুব বয্াকুল হেত হয়। eকটা গান েশান: 
 
 রাধার েদখা িক পায় সকেল,” 
 



1884, 11i aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

[aবতাররাo সাধন কেরন -- েলাকিশkাথর্ -- সাধন, তেব ঈ রদশর্ন ] 
 
        “সাধেনর খুব দরকার, ফs কের িক আর ঈ রদশর্ন হয়? 
 
        “eকজন িজjাসা করেল, কi ঈ রেক েদখেত পাi না েকন? তা মেন uঠল, বললুম বড়মাছ ধরেব, তার 
আেয়াজন কর। চারা (চার) কর। হাতসুেতা, িছপ েযাগাড় কর। গn েপেয় ‘গmীর’ জল েথেক মাছ আসেব। জল 
নড়েল েটর পােব, বড় মাছ eেসেছ। 
 
        “মাখন েখেত icা। তা dেধ আেছ মাখন, dেধ আেছ মাখন, -- করেল িক হেব? খাটেত হয় তেব মাখন 
uেঠ। ঈ র আেছন, ঈ র আেছন, বলেল িক ঈ রেক েদখা যায়? সাধন চাi! 
 
        “ভগবতী িনেজ প মু ীর uপর বেস কেঠার তপসয্া কেরিছেলন -- েলাকিশkার জনয্। ীকৃ  সাkাৎ 
পূণর্bh, িতিনo রাধাযnt কুিড়েয় েপেয় েলাকিশkার জনয্ তপসয্া কেরিছেলন।” 
 

[রাধাi আদয্াশিk বা pকৃিত -- পুrষ o pকৃিত, bh o শিk aেভদ ] 
 
        “ ীকৃ  পুrষ, রাধা pকৃিত, িচcিk -- আদয্াশিk। রাধা pকৃিত িtgণময়ী! eঁর িভতের সtt, রজঃ, তমঃ 
িতনgণ। েযমন েপঁয়াজ ছািড়েয় যাo, pথেম লাল-কােলার আেমজ, তারপর লাল, তারপর সাদা েবrেত থােক। 
ৈব বশােst আেছ, কামরাধা, েpমরাধা, িনতয্রাধা। কামরাধা চndাবলী; েpমরাধা ীমতী; িনতয্রাধা নn 
েদেখিছেলন -- েগাপাল েকােল! 
 
        “ei িচcিk আর েবদােnর bh (পুrষ) aেভদ। েযমন জল আর তার িহমশিk। জেলর িহমশিk 
ভাবেলi জলেক ভাবেত হয়; আবার জলেক ভাবেলi জেলর িহমশিk ভাবনা eেস পেড়। সাপ আর সােপর 
িতযর্g গিত। িতযর্gগিত ভাবেলi সাপেক ভাবেত হেব। bh বিল কখন? যখন িনিkয় বা কােযর্ িনিলর্p। পুrষ যখন 
কাপড় পের, তখন েসi পুrষi থােক। িছেল িদগmর হেল সাmর -- আবার হেব িদগmর। সােপর িভতর িবষ আেছ, 
সােপর িকছু হয় না। যােক কামড়ােব, তার পেk িবষ। bh িনেজ িনিলর্p। 
 
        “নামrপ েযখােন, েসiখােনi pকৃিতর ঐ যর্। সীতা হনুমানেক বেলিছেলন, ‘বৎেস! আিমi eকrেপ রাম, 
eকrেপ সীতা হেয় আিছ; eকrেপ ind, eকrেপ indাণী -- eকrেপ bhা, eকrেপ bhাণী -- eকrেপ rd, 
eকrেপ rdাণী, -- হেয় আিছ’! -- নামrপ যা আেছ সব িচcিkর ঐ যর্। িচcিkর ঐ যর্ সমsi; eমন িক 
ধয্ান ধয্াতা পযর্n। আিম ধয্ান কিc, যতkণ েবাধ ততkণ তাঁরi eলাকায় আিছ। (মাsােরর pিত) -- eigিল 
ধারণা কর। েবদ পুরাণ নেত হয়, িতিন যা বেলেছন করেত হয়। 
 
       (পি েতর pিত) -- “মােঝ মােঝ সাধুস  ভাল। েরাগ মানুেষর েলেগi আেছ। সাধুসে  aেনক uপশম হয়।” 
 

[েবদাnবাগীশেক িশkা -- সাধুস  কর; আমার েকu নয়; দাসভাব ] 
 
        “আিম o আমার। eর নামi িঠক jান -- ‘েহ ঈ র! তুিমi সব করছ, আর তুিমi আমার আপনার েলাক। 
আর েতামার ei সমs ঘরবািড়, পিরবার, আtীয়, বnু, সমs জগৎ; সব েতামার!’ আর ‘আিম সব করিছ, আিম 
কতর্া, আমার ঘরবািড়, পিরবার, েছেলপুেল, বnু, িবষয়’ -- e-সব ajান। 
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        “gr িশষয্েক e-কথা বুঝািcেলন। ঈ র েতামার আপনার, আর েকu আপনার নয়। িশষয্ বলেল, ‘আjা, 
মা, পিরবার eরা েতা খুব যt কেরন; না েদখেল anকার েদেখন, কত ভালবােসন। gr বলেলন, o েতামার 
মেনর ভুল। আিম েতামায় েদিখেয় িদিc, েকu েতামার নয়। oi ঔষধবিড় কয়িট েতামার কােছ েরেখ দাo। তুিম 
বািড়েত িগেয় েখেয় েয় েথেকা। েলােক মেন করেব েয েতামার েদহতয্াগ হয় েগেছ। িকnt েতামার সব বাহয্jান 
থাকেব, তুিম েদখেত নেত সব পােব; -- আিম েসi সময় িগেয় পড়ব।’ 
 
        “িশষয্িট তাi করেল। বাটীেত িগেয় বিড় ক’িট েখেল; েখেয় aেচতন হেয় পেড় রিহল। মা, পিরবার, বািড়র 
সকেল, কাnাকািট আরm করেল। eমন সময় gr কিবরােজর েবেশ uপিsত হেলন। সমs েন বলেলন, আcা, 
eর ঔষধ আেছ -- আবার েবঁেচ uঠেব। তেব eকিট কথা আেছ। ei ঔষধিট আেগ eকজন আপনার েলােকর 
েখেত হেব, তারপর oেক েদoয়া যােব! েয আপনার েলাক oi বিড়িট খােব, তার িকnt মৃতুয্ হেব। তা eখােন oরঁ 
মা িক পিরবার eঁরা েতা সব আেছন, eকজন না eকজন েকu খােবন, সেnহ নাi। তাহেলi েছেলিট েবঁেচ uঠেব। 
 
        “িশষয্ সমs নেছ! কিবরাজ আেগ মােক ডাকেলন। মা কাতর হেয় ধুলায় গড়াগিড় িদেয় কাঁদেছন। 
কিবরাজ বলেলন, মা! আর কাঁদেত হেব না। তুিম ei ঔষধিট খাo, তাহেলi েছেলিট েবঁেচ uঠেব। তেব েতামার 
eেত মৃতুয্ হেব। মা ঔষধ হােত ভাবেত লাগেলন। aেনক েভেব-িচেn কাঁদেত কাঁদেত বলেলন, বাবা, আমার আর 
কিট েছেলেমেয় আেছ, আিম েগেল িক হেব, eo ভাবিছ। েক তােদর েদখেব, খাoয়ােব, তােদর জনয্ ভাবিছ। 
পিরবারেক েডেক তখন ঔষধ েদoয়া হল, -- পিরবারo খুব কাঁদিছেলন। ঔষধ হাত কের িতিনo ভাবেত 
লাগেলন। নেলন েয ঔষধ েখেল মরেত হেব। তখন েকঁেদ বলেত লাগেলন, oেগা, o ঁর যা হবার, তা েতা হেয়েছ 
েগা; আমার aপগ gিলর eখন িক হেব বল? েক oেদর বাঁচােব? আিম েকমন কের o ঔষধ খাi? িশেষয্র তখন 
ঔষেধর েনশা চেল েগেছ। েস বুঝেল েয, েকu কাr নয়। ধড়মড় কের uেঠ grর সে  চেল েগল। gr বলেলন, 
েতামার আপনার েকবল eকজন, -- ঈ র। 
 
        “তাi তাঁর পাদপেd ভিk হয়, -- যােত িতিনi ‘আমার’ বেল ভালবাসা হয় -- তাi করাi ভাল। সংসার 
েদখেছা, dিদেনর জনয্। আর eেত িকছুi নাi।” 
 

[গৃহs সবর্তয্াগ পাের না -- jান anঃপুের যায় না -- ভিk েযেত পাের ] 
 
        পি ত (সহােসয্) -- আেj, eখােন eেল েসিদন পূণর্ ৈবরাগয্ হয়। icা কের -- সংসার তয্াগ কের চেল 
যাi। 
 
        ীরামকৃ  -- না, তয্াগ করেত হেব েকন? আপনারা মেন তয্াগ কর। সংসাের aনাসk হেয় থাক। 
 
        “সুেরnd eখােন মােঝ মােঝ রােt eেস থাকেব বেল eকটা িবছানা eেন েরেখিছল। d-eকিদন eেসo 
িছল, তারপর তার পিরবার বেলেছ, িদেনর েবলা েযখােন icা েসখােন যাo, রােt বািড় েথেক েবিরেয় যাoয়া 
হেব না। তখন সুেরnd আর িক কের? আর রােt থাকবার েজা নাi! 
 
        “আর েদখ ধু িবচার কলেল িক হেব? তাঁর জনয্ বয্াকুল হo, তাঁেক ভালবাসেত েশখ! jান-িবচার -- 
পুrষমানুষ, বািড়র বারবািড় পযর্n যায়। 
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        “ভিk -- েমেয়মানুষ anঃপুর পযর্n যায়। 
 
        “eকটা েকানরকম ভাব আ য় করেত হয়। তেব ঈ রলাভ হয়। সনকািদ ঋিষরা শাn রস িনেয় িছেলন। 
হনুমান দাসভাব িনেয় িছেলন। ীদাম, সুদাম, bেজর রাখালেদর -- সখয্ভাব। যেশাদার বাৎসলয্ভাব ঈ েরেত 
সnানবুিd! ীমতীর মধুরভাব। 
 
        “েহ ঈ র! তুিম pভু, আিম দাস, -- e-ভাবিটর নাম দাসভাব। সাধেকর পেk e-ভাবিট খুব ভাল।” 
 
        পি ত -- আjা, হাঁ। 
 
 


