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দশম পিরেcদ 
 

সnয্াসী স য় কিরেব না -- ঠাকুর ‘মদগত-anরাtা’ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের কালীমিnের আেছন। িতিন িনেজর ঘের েছাট খাটিটেত পূবর্াসয্ হiয়া বিসয়া 
আেছন। ভkগণ েমেঝর uপর বিসয়া আেছন। আজ কািতর্ক মােসর কৃ া সpমী, 25েশ কািতর্ক, iংেরজী 9i 
নেভmর, 1884 ী াb (রিববার)। 
 
        েবলা pায় di pহর। মাsার আিসয়া েদিখেলন, ভেkরা kেম kেম আিসেতেছন। ীযুk িবজয়কৃ  
েগাsামীর সে  কেয়কিট bাhভk আিসয়ােছন। পূজারী রাম চkবতর্ীo আেছন। kেম মিহমাচরণ, নারায়ণ, 
িকেশারী আিসেলন। eকটু পের আরo কেয়কিট ভk আিসেলন। 
 
        শীেতর pারm। ঠাকুেরর জামার pেয়াজন হiয়ািছল, মাsারেক আিনেত বিলয়ািছেলন। িতিন লংkেথর জামা 
ছাড়া eকিট িজেনর জামা আিনয়ািছেলন; িকnt ঠাকুর িজেনর জামা আিনেত বেলন নাi। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম বরং eকটা িনেয় যাo। তুিমi পরেব। তােত েদাষ নাi। আcা, 
েতামায় িকরকম জামার কথা বেলিছলাম। 
 
        মাsার -- আjা, আপিন সাদািসেদ জামার কথা বেলিচেলন, িজেনর জামা আিনেত বেলন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব িজেনরটা িফিরেয় িনেয় যাo। 
 
        (িবজয়ািদর pিত) -- “েদখ, dািরক বাবু বনাত িদছল। আবার েখা ারাo আনেল। িনলাম না। -- [ঠাকুর আর 
িক বিলেত যাiেতিছেলন। eমন সময় িবজয় কথা কিহেলন।] 
 
        িবজয় -- আjা -- তা বiিক! যা দরকার কােজi িনেত হয়। eকজেনর েতা িদেতi হেব। মানুষ ছাড়া আর 
েক েদেব? 
 
        ীরামকৃ  -- েদবার েসi ঈ র! শা ড়ী বলেল, আহা বuমা, সকেলরi েসবা করবার েলাক আেছ, েতামার 
েকu পা িটেপ িদত েবশ হত। বu বলেল, oেগা! আমার পা হির িটপেবন, আমার কাrেক দরকার নাi। েস 
ভিkভােব oi কথা বলেল। 
 
        “eকজন ফিকর আকবর শার কােছ িকছু টাকা আনেত িগছল। বাদশা তখন নমাজ পড়েছ আর বলেছ, েহ 
েখাদা! আমায় ধন দাo, েদৗলত দাo। ফিকর তখন চেল আসবার uপkম করেল। িকnt আকবর শা তােক বসেত 
iশারা করেলন। নমােজর পর িজjাসা করেলন, তুিম েকন চেল যািcেল। েস বলেল, আপিনi বলিছেলন ধন 
দাo, েদৗলত দাo। তাi ভাবলাম, যিদ চাiেত হয়, িভখারীর কােছ েকন? েখাদার কােছ চাiব!” 
 
        িবজয় -- গয়ােত সাধু েদেখিছলাম, িনেজর েচ া নাi। eকিদন ভkেদর খাoয়াবার icা হল। েদিখ েকাথা 
েথেক, মাথায় কের ময়দা িঘ eেস পড়ল। ফলটলo eল। 
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[স য় o িতন ে ণীর সাধু ] 

 
        ীরামকৃ  (িবজয়ািদর pিত) -- সাধুর িতন ে ণী। utম, মধয্ম aধম। utম যারা খাবার জেনয্ েচ া 
কেরন না। মধয্ম o aধম েযমন দ ী-ফ ী। মধয্ম, তারা ‘নেমা নারায়ণ’! বেল দাঁড়ায়। যারা aধম তারা না িদেল 
ঝগড়া কের। (সকেলর হাসয্) 
 
        “utম ে ণীর সাধুর aজগরবৃিt। বেস খাoয়া পােব। aজগর নেড় না। eকিট েছাকরা সাধু -- বাল-
bhচারী -- িভkা করেত িগিছল, eকিট েমেয় eেস িভkা িদেল। তার বেk sন েদেখ সাধু মেন করেল বুেক 
েফাঁড়া হেয়েছ, তাi িজjাসা করেল। পের বািড়র িগnীরা বুিঝেয় িদেল েয, oর গেভর্ েছেল হেব বেল ঈ র 
sেনেত dg িদেবন; তাi ঈ র আেগ থাকেত তার বেnাবs করেছন। ei কথা েন েছাকরা সাধুিট aবাk। তখন 
েস বলেল, তেব আমার িভkা করবার দরকার েনi; আমার জনয্o খাবার আেছ।” 
 
        ভেkরা েকহ েকহ মেন কিরেতেছন, তেব আমােদরo েতা েচ া না করেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- যার মেন আেছ েচ া দরকার, তার েচ া করেতi হেব। 
 
        িবজয় -- ভkমােল eকিট েবশ গl আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম বেলা না। 
 
        িবজয় -- আপিনi বলুন না। 
 
        ীরামকৃ  -- না তুিমi বেলা! আমার aত মেন নাi। pথম pথম নেত হয়। তাi আেগ আেগ o-সব 

নতাম। 
 

[ঠাকুেরর aবsা -- eক রামিচnা -- পূণর্jান o েpেমর লkণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- আমার eখন েস aবsা নয়। হনুমান বেলিছল, আিম িতিথ-নkt জািন না, eক রামিচnা 
কির। 
 
        “চাতক চায় েকবল ফিটক জল। িপপাসায় pাণ যায়, uচুঁ হেয় আকােশর জল পান করেত চায়। গ া-যমুনা 
সাত সমুd জেল পূণর্। েস িকnt পৃিথবীর জল খােব না। 
 
        “রাম-লkণ পmা সেরাবের িগেয়েছন। লkণ েদিখেলন, eকিট কাক বয্াকুল হেয় বারবার জল েখেত যায়, 
িকnt খায় না। রামেক িজjাসা করেত িতিন বলেলন, ভাi, e কাক পরমভk। aহিনর্িশ রামনাম জপ করেছ! 
eিদেক জলতৃ ায় ছািত েফেট যােc, িকnt েখেত পারেছ না। ভাবেছ েখেত েগেল পােছ রামনাম জপ ফাঁক যায়! 
হলধারীেক পূিণর্মার িদন বললুম, দাদা! আজ িক aমাবসয্া? (সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) -- “হয্াঁেগা! েনিছলাম, যখন aমাবসয্া-পূিণর্মা ভুল হেব তখন পূণর্jান হয়। হলধারী তা িব াস 



1884, 9i নেভmর 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

করেব েকন, হলধারী বলেল, e কিলকাল! eেক আবার েলােক মােন! যার aমাবসয্া-পূিণর্মােবাধ নাi”। 
 
        ঠাকুর e-কথা বিলেতিছেলন, eমন সময় মিহমাচরণ আিসয়া uপিsত। 
 
        ীরামকৃ  (সসmেম) -- আসুন, আসুন। বসুন! 
 
        (িবজয়ািদ ভেkর pিত) -- “e aবsায় ‘aমুক িদন’ মেন থােক না। েসিদন েবণী পােলর বাগােন uৎসব; 
িদন ভুল হেয় েগল। ‘aমুক িদন সংkািn ভাল কের হিরনাম করব’ -- e-সব আর িঠক তােক না। (িকয়ৎkণ 
িচnার পর) তেব aমুক আসেব বলেল মেন থােক।” 
 

[ ীরামকৃে র মন-pাণ েকাথায় -- ঈ রলাভ o udীপন ] 
 
        ঈ ের েষাল আনা মন েগেল ei aবsা। রাম িজjাসা করেলন, হনুমান, তুিম সীতার সংবাদ eেনছ; 
িকrপ তাঁেক েচেখ eেল আমায় বল। হনুমান বলেল রাম, েদখলাম সীতার ধু শরীর পেড় আেছ। তার িভতের মন 
pাণ নাi। সীতার মন-pাণ েয িতিন েতামার পাদপেd সমপর্ণ কেরেছন! তাi ধু শরীর পেড় আেছ। আর কাল 
(যম) আনােগানা করেছ! িকnt িক করেব, ধু শরীর; মন-pাণ তােত নাi। 
 
        “যাঁেক িচnা করেব তার সtা পাoয়া যায়। aহিনর্শ ঈ রিচnা করেল ঈ েরর সtা লাভ হয়। লুেনর পুতুল 
সমুd মাপেত িগেয় তাi হেয় েগল। 
 
        “বi বা শােstর িক uেdশয্? ঈ রলাভ। সাধুর পঁুিথ eকজন খুেল েদখেল, pেতয্ক পাতােত েকবল ‘রাম’ 
নাম েলখা আেছ। আর িকছু নাi। 
 
        “ঈ েরর uপর ভালবাসা eেল eকটুেতi udীপন হয়। তখন eকবার রামনাম করেল েকািট সnয্ার ফল 
হয়। 
 
        “েমঘ েদখেল ময়ূেরর udীপন হয়, আনেn েপখম ধের নৃতয্ কের। ীমতীরo েসirপ হত। েমঘ েদখেলi 
কৃ েক মেন পড়ত। 
 
        “ৈচতনয্েদব েমড়গাঁর কাছ িদেয় যািcেলন। নেলন, e-গাঁেয়র মািটেত েখাল ৈতয়ার হয়। aমিন ভােব 
িবhল হেলন, -- েকননা হিরনাম কীতর্েনর সময় েখাল বােজ। 
 
        “কার udীপন হয়? যার িবষয়বুিd তয্াগ হেয়েছ। িবষয়রস যার িকেয় যায় তারi eকটুেতi udীপন হয়। 
েদশলাi িভেজ থাকেল হাজার ঘেষা, jলেব না। জলটা যিদ িকেয় যায়, তাহেল eকটু ঘষেলi দp কের jেল 
uেঠ।” 
 

[ঈ রলােভর পর dঃেখ-মরেণ িsরবুিd o আtসমপর্ণ ] 
 
        “েদেহর সুখ-dঃখ আেছi। যার ঈ রলাভ হেয়েছ েস মন, pাণ, েদহ, আtা সমs তাঁেক সমপর্ণ কের। 
পmা সেরাবের sােনর সময় রাম-লkণ সেরাবেরর িনকট মািটেত ধনুক gঁেজ রাখেলন। sােনর পর uেঠ লkণ 
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তুেল েদেখন েয, ধনুক রkাk হেয় রেয়েছ। রাম েদেখ বলেলন, ভাi েদখ েদখ, েবাধ হয় েকান জীবিহংসা হল। 
লkণ মািট খঁুেড় েদেখন eকটা বড় েকালা বয্াঙ। মুমূষর্ aবsা। রাম কrণsের বলেত লাগেলন, ‘েকন তুিম শb 
কর নাi, আমরা েতামােক বাঁচাবার েচ া করতাম! যখন সােপ ধের, তখন েতা খুব িচৎকার কর।’ েভক বলেল, 
‘রাম! যখন সােপ ধের তখন আিম ei বেল িচৎকার কির -- রাম রkা কেরা, রাম রkা কেরা। eখন েদখিছ রামi 
আমায় মারেছন! তাi চুপ কের আিছ’।” 
 
 


