
1885, 12i eিpল 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 িdতীয় পিরেcদ  
 

পূবর্কথা -- ীরামকৃে র মহাভাব -- bাhণীর েসবা 
 
        িগিরশ, মাsার pভৃিতেক সেmাধন কিরয়া ঠাকুর িনেজর মহাভােবর aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েস aবsার পের আনno েযমন, আেগ যntণাo েতমিন। মহাভাব ঈ েরর 
ভাব -- ei েদহ-মনেক েতালপাড় কের েদয়! েযন eকটা বড় হািত কঁুেড় ঘের ঢুেকেছ। ঘর েতালপাড়! হয়েতা 
েভেঙচুেড় যায়! 
 
        “ঈ েরর িবরহ-aিg সামানয্ নয়। rপসনাতন েয গােছর তলায় বেস থাকেতন oi aবsা হেল eiরকম 
আেছ েয, গােছর পাতা ঝলসা-েপাড়া হেয় েযত! আিম ei aবsায় িতনিদন ajান হেয় িছলাম। নড়েত-চড়েত 
পারতাম না, eক জায়গায় পেড়িছলাম। h ঁশ হেল বামনী আমায় ঘের sান করােত িনেয় েগল। িকnt হাত িদেয় গা 
েছাঁবার েজা িছল না। গা েমাটা চাদর িদেয় ঢাকা। বামনী েসi চাদেরর uপর হাত িদেয় আমায় ধের িনেয় িগছল। 
গােয় েয সব মািট েলেগিছল, পুেড় িগছল! 
 
        “যখন েসi aবsা আসত িশরদাঁড়ার িভতর িদেয় েযন ফাল চািলেয় েযত! ‘pাণ যায়, pাণ যায়’ ei 
করতাম। িকnt তারপের খুব আনn!” 
 
        ভেkরা ei মহাভােবর aবsা বণর্না aবাk হiয়া িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- eতdর েতামােদর দরকার নাi। আমার ভাব েকবল নিজেরর জনয্। েতামরা 
পাঁচটা িনেয় আছ, আিম eকটা িনেয় আিছ। আমার ঈ র বi িকছু ভাল লােগ না। তাঁর iেc। (সহােসয্) eকেডেল 
গাছo আেছ আবার পাঁচেডেল গাছo আেছ। (সহেলর হাসয্) 
 
        “আমার aবsা নিজেরর জনয্। েতামরা সংসার কেরা, aনাসk হেয়। গােয় কাদা লাগেব িকnt েঝেড় 
েফলেব, পাঁকাল মােছর মেতা। কল সাগের সাঁতার েদেব -- তবু গােয় কল  লাগেব না।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপনারo েতা িবেয় আেছ। (হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- সংsােরর জনয্ িবেয় করেত হয়, িকnt সংসার আর েকমন কের হেব! গলায় ৈপেত 
পিরেয় েদয় আবার খুেল খুেল পেড় যায় -- সামলােত পাির নাi। eকমেত আেছ, কেদেবর িবেয় হেয়িছল -- 
সংsােরর জনয্। eকিট কনয্াo নািক হেয়িছল। (সকেলর হাসয্) 
 
        “কািমনী-কা নi সংসার -- ঈ রেক ভুিলেয় েদয়।” 
 
        িগিরশ -- কািমনী-কা ন ছােড় কi? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না কর, িবেবেকর জনয্ pাথর্না কর। ঈ রi সতয্ আর সব aিনতয্ -- 
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eরi নাম িবেবক! জল-ছাঁকা িদেয় জল েছঁেক িনেত হয়। ময়লাটা eকিদেক পেড় -- ভাল জল eকিদেক পেড়, 
িবেবকrপ জল-ছাঁকা আেরাপ কেরা। েতামরা তাঁেক েজেন সংসার কেরা। eরi নাম িবদয্ার সংসার। 
 
        “েদখ না, েমেয়-মানুেষর িক েমািহনী শিk, aিবদয্াrিপণী েমেয়েদর। পুrষgেলােক েযন েবাকা aপদাথর্ 
কের েরেখ েদয়। যখনi েদিখ stী-পুrষ eকসে  বেস আেছ, তখন বিল, আহা! eরা েগেছ। (মাsােরর িদেক 
তাকাiয়া) -- হাr eমন সুnর েছেল, তােক েপতনীেত েপেয়েছ! -- ‘oের হাr েকাথা েগল’, ‘oের হাr েকাথা 
েগল’। সbাi িগেয় েদেখ হাr বটতলায় চুপ কের বেস আেছ। েস rপ নাi, েস েতজ নাi, েস আনn নাi! 
বটগােছর েপতনীেত হাrেক েপেয়েছ। 
 
        “stী যিদ বেল ‘যাo েতা eকবার’ -- aমিন uেঠ দাঁড়ায়, ‘বেসা েতা’ -- আমিন বেস পেড়। 
 
        “eকজন uেমদার বড়বাবুর কােছ আনােগানা কের হায়রান হেয়েছ। কমর্ আর হয় না। আিফেসর বড়বাবু। 
িতিন বেলন, eখন খািল নাi, মােঝ মােঝ eেস েদখা কেরা। eirেপ কতকাল েকেট েগল -- uেমদার হতাশ হেয় 
েগল। েস eকজন বnুর কােছ dঃখ করেছ। বnু বলেল েতার েযমন বুিd। -- oটার কােছ আনােগানা কের পােয়র 
বাঁধন েছঁড়া েকন? তুi েগালাপেক ধর, কালi েতার কমর্ হেব। uেমদার বলেল, বেট! -- আিম ekিণ চললুম। 
েগালাপ বড়বাবুর রাঁড়। uেমদার েদখা কের বলেল, মা, তুিম eিট না করেল হেব না -- আিম মহািবপেদ পেড়িছ। 
bাhেণর েছেল আর েকাথায় যাi! মা, aেনকিদন কাজকমর্ নাi, েছেলপুেল না েখেত েপেয় মারা যায়। তুিম eকিট 
কথা বেল িদেলi আমার eকিট কাজ হয়। েগালাপ bাhেণর েছেলেক বলেল, বাছা, কােক বলেল হয়? আর 
ভাবেত লাগল, আহা, bাhেণর েছেল বড় ক  পােc! uেমদার বলেল, বড়বাবুেক eকিট কথা বলেল আমার 
িন য় eকটা কমর্ হয়। েগালাপ বলেল, আিম আজi বড়বাবুেক বেল িঠক কের রাখব। তার পরিদন সকােল 
uেমদােরর কােছ eকিট েলাক িগেয় uপিsত; েস বলেল, তুিম আজ েথেকi বড়বাবুর আিফেস েবrেব। বড়বাবু 
সােহবেক বলেল, ‘e বয্িk বড় uপযুk েলাক। eেক িনযুk করা হেয়েছ, eর dারা আিফেসর িবেশষ uপকার 
হেব।’ 
 
        “ei কািমনী-কা ন িনেয় সকেল ভুেল আেছ। আমার িকnt o-সব ভাল লােগ না -- মাiির বলিছ, ঈ র 
বi আর িকছুi জািন না।” 


