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ীরামকৃ  ভkসে  ভkমিnের -- রােমর বািড়েত 
 

pথম পিরেcদ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  রােমর বাটীেত আিসয়ােছন। তাহার িনেচর ৈবঠকখানার ঘের ঠাকুর ভk পিরবৃত হiয়া 
বিসয়া আেছন। সহাসয্বদন। ঠাকুর ভkেদর সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। 
 
        আজ শিনবার (11i ৈজয্ , 1292), ৈজয্  kাদশমী িতিথ। 23েশ েম, 1885, েবলা pায় 5টা। ঠাকুেরর 
সmুেখ ীযুk মিহমা বিসয়া আেছন। বামপাে র্ মাsার, চািরপাে র্ -- পlু, ভবনাথ, িনতয্েগাপাল, হরেমাহন। 

ীরামকৃ  আিসয়াi ভkগেণর খবর লiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েছাট নেরন আেস নাi? 
 
        েছাট নেরন িকয়ৎkণ পের আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েস আেস নাi? 
 
        মাsার -- আjা? 
 
        ীরামকৃ  -- িকেশারী? -- িগিরশ েঘাষ আসেব না? নেরnd আসেব না? 
 
        নেরnd িকয়ৎ পের আিসয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েকদার (চাটুেজয্) থাকেল েবশ হত! িগিরশ েঘােষর সে  খুব িমল। (মিহমার 
pিত, সহােসয্) েসo oi বেল (aবতার বেল)। 
 
        ঘের কীতর্ন গািহবার আেয়াজন হiয়ােছ। কীতর্িনয়া বdাজিল হiয়া ঠাকুরেক বিলেতেছন, আjা কেরন েতা 
গান আরm হয়। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, eকটু জল খাব। 
 
        জলপান কিরয়া মশলার বটুয়া হiেত িকছু মশলা লiেলন। মাsারেক বটুয়ািট বn কিরেত বিলেলন। 
 
        কীতর্ন হiেতেছ। েখােলর আoয়ােজ ঠাকুেরর ভাব হiেতেছ। েগৗরচিndকা িনেত িনেত eেকবাের 
সমািধs। কােছ িনতয্েগাপাল িছেলন, তাঁহার েকােল পা ছড়াiয়া িদেলন। িনতয্েগাপালo ভােব কাঁিদেতেছন। 
ভেkরা সকেল aবাk  হiয়া েসi সমািধ-aবsা eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 

[Yoga, Subjective and Objective, Identity of God (the Absolute) the soul and the 
Cosmos (জগৎ)] 
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        ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়া কথা কিহেতেছন -- “িনতয্ েথেক লীলা, লীলা েথেক িনতয্। (িনতয্েগাপােলর 
pিত) েতার িক? 
 
        িনতয্ (িবনীত ভােব) -- dii ভােলা। 
 
        ীরামকৃ  েচাখ বুিজয়া বিলেতেছন, -- েকবল eমনটা িক? েচাখ বুজেলi িতিন আেছন, আর েচাখ চাiেলi 
নাi! যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা; যাঁরi লীলা তাঁরi িনতয্। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- েতামায় বাপ ুeকবার বিল -- 
 
        মিহমাচরণ -- আjা, dii ঈ েরর icা। 
 
        ীরামকৃ  -- েকu সাততলার uপের uেঠ আর নামেত পাের না, আবার েকu uেঠ িনেচ আনােগানা করেত 
পাের। 
 
        “udব েগাপীেদর বেলিছেলন, েতামরা যােক কৃ  বলছ, িতিন সবর্ভূেত আেছন, িতিনi জীবজগৎ হেয় 
রেয়েছন। 
 
        “তাi বিল েচাখ বুজেলi ধয্ান, েচাখ খুলেল আর িকছু নাi?” 
 
        মিহমা -- eকটা িজjাসয্ আেছ। ভk -- eর eককােল েতা িনবর্াণ চাi? 
 

[পূবর্কথা -- েতাতার knন -- Is Nirvana the End of Life?] 
 
        ীরামকৃ  -- িনবর্াণ েয চাi eমন িকছু না। eiরকম আেছ েয, িনতয্কৃ  তাঁর িনতয্ভk! িচnয় শয্াম, 
িচnয় ধাম! 
 
        “েযমন চnd েযখােন, তারাগণo েসখােন। িনতয্কৃ , িনতয্ভk! তুিমi েতা বল েগা, anবর্িহযর্িদহিরsপসা 
ততঃ িকm 1 -- আর েতামায় েতা বেলিছ েয িব ু aংেশ ভিkর বীজ যায় না। আিম eক jানীর পাlায় পেড়িছলুম, 
eগার মাস েবদাn নােল। িকnt ভkীর বীজ আর যায় না। িফের ঘুের েসi ‘মা মা’! যখন গান করতুম নয্াংটা 
কাঁদত -- বলত, ‘আের েকয়া ের!’ েদখ, aত বড় jানী েকেঁদ েফলত! (েছাট নেরন iতয্ািদর pিত) eiেট েজেন 
েরেখা -- আেলখ লতার জল েপেট েগেল গাছ হয়। ভিkর বীজ eকবার পড়েল aবয্থর্ হয়, kেম গাছ, ফল, ফুল, 
েদখা িদেব। 
 

                                                 
1 anবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm , নাnবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm  ৷৷ 
  আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm , নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm  ৷৷ 
  িবরম িবরম bhণ্  িকং তপসয্সু বৎস, bজ bজ িdজ শী ং শ রং ানিসnmু  ৷৷ 
  লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm , ভব িনগড়িনবnেcদনীং কt র্রী  ৷৷ 
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        “মুষলং কুলনাশনm ’। মুষল যত ঘেষিছল, kয় হেয় হেয় eকটু সামানয্ িছল। েসi সামানয্েতi যdবংশ 
ংস হেয়িছল। হাজার jান িবচার কর, িভতের ভিkর বীজ থাকেল, আবার িফের ঘুের -- হির হির হিরেবাল।” 

 
        ভেkরা চুপ কিরয়া িনেতেছন। ঠাকুর হািসেত হািসেত মিহমাচরণেক বিলেতেছন, -- আপনার িক ভাল 
লােগ? 
 
        মিহমা (সহােসয্) -- িকছুi না, আম ভাল লােগ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক eকলা eকলা? না, আপিনo খােব সbাiেকo eকটু eকটু েদেব? 
 
        মিহমা (সহাসয্) -- eেতা েদবার icা নাi, eকলা হেলo হয়। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র িঠক ভাব ] 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt আমার ভাব িক জােনা? েচাখ চাiেলi িক িতিন আর নাi? আিম িনতয্ লীলা dii লi। 
 
        “তাঁেক লাভ করেল জানেত পারা যায়; িতিনi sরাট, িতিনi িবরাট। িতিনi aখ -সিcদানn, িতিনi 
আবার জীবজগৎ হেয়েছন।” 
 

[ ধু শাstjান িমথয্া -- সাধনা কিরেল pতয্k jান হয় ] 
 
        “সাধনা চাi -- ধু শাst পড়েল হয় না। েদখলাম িবদয্াসাগরেক -- aেনক পড়া আেছ, িকnt anের িক 
আেছ েদেখ নাi। েছেলেদর পড়া িশিখেয় আনn। ভগবােনর আনেnর আsাদ পায় নাi। ধু পড়েল িক হেব? 
ধারণা কi? পাঁিজেত িলেখেছ, িবশ আড়া জল, িকnt পাঁিজ িটপেল eক েফাঁটাo পেড় না!” 
 
        মিহমা -- সংসাের aেনক কাজ, সাধনার aবসর কi? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন তুিম েতা বল সব spবৎ? 
 
        “সmুেখ সমুd েদেখ লkণ ধনুবর্াণ হােত কের kুd হেয় বেলিছেলন, আিম বrণেক বধ করব, ei সমুd 
আমােদর ল ায় েযেত িদেc না; রাম বুঝােলন, লkণ, e যা-িকছু েদখেছা eসব েতা spবৎ, aিনতয্ -- সমুdo 
aিনতয্ -- েতামার রাগo aিনতয্। িমথয্ােক িমথয্া dারা বধ করা েসটাo িমথয্া।” 
 
        মিহমাচরণ চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 

[কমর্েযাগ না ভিkেযাগ -- সৎgr েক? ] 
 
        মিহমাচরেণর সংসাের aেনক কাজ। আর িতিন eকিট নূতন sুল কিরয়ােছন, -- পেরাপকােরর জনয্। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার কথা কিহেতেছন -- 



1885, 23েশ েম 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- শmু বলেল -- আমার icা েয ei টাকাgেলা সৎকেমর্ বয্য় কির, sুল 
িডেsনসাির কের িদ, রাsাঘাট কের িদ। আিম বললাম, িন ামভােব করেত পার েস ভাল, িকnt িন ামকমর্ করা 
বড় কিঠন, -- েকাn  িদক িদয়া কামনা eেস পেড়! আর eকটা কথা েতামায় িজjাসা কির, যিদ ঈ র সাkাৎকার 
হন, তাহেল তাঁর কােছ তুিম িক কতকgিল sুল, িডেsনসাির, হাসপাতাল ei সব চাiেব? 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়! সংসারীেদর uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুস ; ঈ রীয় কথা েশানা। 
 
        “সংসারীরা মাতাল হেয় আেছ, কািমনী-কা েন মt। মাতালেক চািলিনর জল eকটু eকটু খাoয়ােত 
খাoয়ােত kেম kেম hশঁ হয়। 
 
        “আর সৎgrর কােছ uপেদশ লেত হয়। সৎgrর লkণ আেছ। েয কাশী িগেয়েছ আর েদেখেছ, তার 
কােছi কাশীর কথা নেত হয়। ধু পি ত হেল হয় না। যার সংসার aিনতয্ বেল েবাধ নাi, েস পি েতর কােছ 
uপেদশ লoয়া uিচত নয়। পি েতর িবেবক-ৈবরাগয্ থাকেল তেব uপেদশ িদেত পাের। 
 
        “সামাধয্য়ী বেলিছল, ঈ র নীরস। িযিন রসsrপ, তাঁেক নীরস বেলিছল! েযমন eকজন বেলিছল, আমার 
মামার বাটীেত eকেগায়াল েঘাড়া আেছ!” (সকেলর হাসয্) 
 

[ajান -- আিম o আমার -- jান o িবjান ] 
 
        “সংসারীরা মাতাল হেয় আেছ। সবর্দাi মেন কের, আিমi ei সব করিছ। আর গৃহ, পিরবার e-সব 
আমার। দাঁত ছরকুেট বেল। ‘eেদর (মাগেছেলেদর) িক হেব! আিম না থাকেল eেদর িক কের চলেব? আমার stী, 
পিরবার েক েদখেব?’ রাখাল বলেল, আমার stীর িক হেব!” 
 
        হরেমাহন -- রাখাল ei কথা বলেল? 
 
        ীরামকৃ  -- তা বলেব না েতা িক করেব? যার আেছ jান তার আেছ ajান। লkণ রামেক বলেলন, রাম 
eিক আ যর্? সাkাৎ বিশ েদব -- তাঁর পুtেশাক হল? রাম বলেলন, ভাi, যার আেছ jান, তার আেছ ajান। 
ভাi! jান-ajােনর পাের যাo। 
 
        “েযমন কাr পােয় eকিট কাঁটা ফুেটেছ, েস oi কাঁটািট েতালবার জনয্ আর eকিট কাটঁা েযাগাড় কের 
আেন। তারপর কাঁটা িদয়া কাঁটািট তুলবার পর, dিট কাটঁাi েফেল েদয়! ajান-কাঁটা তুলবার জনয্ jান-কাঁটা 
আহরণ করেত হয়। তারপর jান-ajান di কাঁটা েফেল িদেল হয় িবjান। ঈ র আেছন eiিট েবােধ েবাধ কের 
তাঁেক িবেশষrেপ জানেত হয়, তাঁর সে  িবেশষrেপ আলাপ করেত হয়, -- eরi নাম িবjান। তাi ঠাকুর 
( ীকৃ ) aজুর্নেক বেলিছেলন -- তুিম িtgণাতীত হo। 
 
        “ei িবjান লাভ করবার জনয্ িবদয্ামায়া আ য় করেত হয়। ঈ র সতয্, জগৎ aিনতয্, ei িবচার, -- 
aথর্াৎ িবেবক-ৈবরাগয্। আবার তাঁর নামgণকীতর্ন, ধয্ান, সাধুস , pাথর্না -- e-সব িবদয্ামায়ার িভতর। িবদয্ামায়া 
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েযন ছােদ uঠবার েশষ কয় পiঠা, আর-eকধাপ uঠেলi ছাদ। ছােদ uঠা aথর্াৎ ঈ রলাভ।” 
 

[সংসারী েলাক o কািমনী-কা নতয্াগী েছাকরা ] 
 
        “িবষয়ীরা মাতাল হেয় আেছ, -- কািমনী-কা েন মt, hশঁ নাi, -- তাiেতা েছাকরােদর ভালবািস। তােদর 
িভতর কািমনী-কা ন eখনo েঢােক নাi। আধার ভাল, ঈ েরর কােজ আসেত পাের। 
 
        “সংসারীেদর িভতর কাঁটা বাছেত বাছেত সব যায়, -- মাছ পাoয়া যায় না! 
 
        “েযমন িশেল েখেকা আম -- গ াজল িদেয় লেত হয়। ঠাকুর েসবায় pায় েদoয়া হয় না; bhjান কের 
তেব কাটেত হয়, -- aথর্াৎ িতিন সব হেয়েছন eirপ মনেক বুিঝেয়।” 
 
        ীযুk aি নীকুমার দt o ীযুk িবহারী ভাdড়ীর পুেtর সে  eকিট িথয়জিফs ্  আিসয়ােছন। মুখুেjরা 
আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। uঠােন সংকীতর্েনর আেয়াজন হiয়ােছ। যাi েখাল বািজল ঠাকুর ঘর তয্াগ 
কিরয়া uঠােন িগয়া বিসেলন। 
 
        ভবনাথ aি নীর পিরচয় িদেতেছন। ঠাকুর মাsারেক aি ণীেক েদখাiয়া িদেলন। diজেন কথা কিহেতেছন, 
নেরnd uঠােন আিসেলন। ঠাকুর aি নীেক বিলেতেছন, “eরi নাম নেরnd।” 
 
 


