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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র pথম মঠ -- নেরndািদ ভেkর ৈবরাগয্ o সাধন 
 
        বরাহনগেরর মঠ। ঠাকুর ীরামকৃে র aদশর্েনর পর নেরndািদ ভেkরা eকt হiয়ােছন। সুেরেndর সাধু 
icায় বরাহনগের তাঁহােদর থািকবার eকিট বাসsান হiয়ােছ। েসi sান আিজ মেঠ পিরণত। ঠাকুরঘের grেদব 
ঠাকুর ীরামকৃে র িনতয্েসবা। নেরndািদ ভেkরা বিলেলন, আর সংসাের িফিরব না, িতিন েয কািমণী-কা ন 
তয্াগ কিরেত বিলয়ােছন, আমরা িক কের আর বািড়েত িফিরয়া যাi! শশী িনতয্পূজার ভার লiয়ােছন। নেরnd 
ভাiেদর তttাবধান কিরেতেছন। ভাiরাo তাঁহার মুখ চািহয়া থােকন। নেরnd বিলেলন সাধন কিরেত হiেব, তাহা 
না হiেল ভগবানেক পাoয়া যাiেব না। িতিন িনেজ o ভাiরাo নানািবধ সাধন আরm কিরেলন। েবদ, পুরাণ o 
তntমেত মেনর েখদ িমটাiবার জনয্ aেনক pকার সাধেনর pবৃt হiেলন। কখনo কখনo িনজর্েন বৃkতেল, 
কখনo eকাকী শানমেধয্, কখনo গ াতীের সাধন কেরন। মেঠর মেধয্ কখনo বা ধয্ােনর ঘের eকাকী জপ-
ধয্ােন িদন যাপন কেরন। আবার কখনo ভাiেদর সে  eকt িমিলত হiয়া সংকীতর্নানেn নৃতয্ কিরেত থােকন। 
সকেলi, িবেশষতঃ নেরnd, ঈ রলােভর জনয্ বয্াকুল। কখনo বেলন pােয়াপেবশন িক কিরব? িক uপােয় তাঁহােক 
লাভ কিরব? 
 
       লাটু, তারক o বুেড়ােগাপাল iঁহােদর থািকবার sান নাi, eঁেদর নাম কিরয়াi সুেরnd pথম মঠ কেরন। 
সুেরnd বিলেলন, “ভাi! েতামরা ei sােন ঠাকুেরর গিদ লiয়া থািকেব, আর আমরা সকেল মােঝ মােঝ eখােন 
জুড়াiেত আিসব।” েদিখেত েদিখেত েকৗমারৈবরাগয্বান ভেkরা যাতায়াত কিরেত কিরেত আর বািড়েত িফিরেলন 
না। নেরnd, রাখাল, িনর ন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী রিহয়া েগেলন। িকছুিদন পের সুেবাধ o pসn আিসেলন। 
েযাগীন o লাটু বৃnাবেন িছেলন, eকবৎসর পের আিসয়া জুিটেলন। গ াধর সবর্দাi মেঠ যাতায়াত কিরেতন। 
নেরndেক না েদিখেল িতিন থািকেত পািরেতন না। িতিন “জয় িশব o ারঃ” ei আরিতর sব আিনয়া েদন। মেঠর 
ভাiরা “বা grজী িক ফেত” ei জয়জয়কার িন েয মােঝ মােঝ কিরেতন, তাহাo গ াধর িশখাiয়ািছেলন। 
িতbত হiেত িফিরবার পর িতিন মেঠ রিহয়া িগয়ািছেলন। ঠাকুেরর আর dিট ভk হির o তুলসী, নেরnd o তাঁহার 
মেঠর ভাiেদর সবর্দা দশর্ন কিরেত আিসেতন। িকছুিদন পের aবেশেষ তাঁহারা মেঠ থািকয়া যান। 
 

[নেরেndর পূবর্কথা o ীরামকৃে র ভালবাসা ] 
 
        আজ kবার, 25েশ মাচর্, 1887 ী াb (12i ৈচt, 1293, kা pিতপদ) -- মাsার মেঠর ভাiেদর 
দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। েদেবndo আিসয়ােছন। মাsার pায় দশর্ন কিরেত আেসন o কখন কখন থািকয়া যান। 
গত শিনবাের আিসয়া শিন, রিব o েসাম -- িতনিদন িছেলন। মেঠর ভাiেদর, িবেশষতঃ নেরেndর, eখন তীb 
ৈবরাগয্। তাi িতিন uৎসুক হiয়া সবর্দা তাঁহােদর েদিখেত আেসন। 
 
        রািt হiয়ােছ। আজ রােt মাsার থািকেবন। 
 
        সnয্ার পর শশী মধুর নাম কিরেত কিরেত ঠাকুরঘের আেলা jািলেলন o ধুনা িদেলন। েসi ধুনা লiয়া যত 
ঘেরর পট আেছ, pেতয্েকর কােছ িগয়া pণাম কিরেতেছন। 
 
        eiবার আরিত হiেতেছ। শশী আরিত কিরেতেছন। মেঠর ভাiরা, মাsার o েদেবnd সকেল হাতেজাড় 



1887, 25েশ মাচর্ 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

কিরয়া আরিত েদিখেতেছন o সে  সে  আরিতর sব গাiেতেছন -- “জয় িশব o ার। ভজ িশব o ার। bhা 
িব ু সদািশব! হর হর হর মহােদব!!” 
 
        নেরnd o মাsার diজেন কিহেতেছন। নেরnd ঠাকুেরর কােছ যাoয়া aবিধ aেনক পূবর্কথা মাsােরর কােছ 
বিলেতেছন। নেরেndর eখন বয়স 24 বৎসর 2 মাস হiেব। 
 
        নেরnd -- pথম pথম যখন যাi, তখন eকিদন ভােব বলেলন, ‘তুi eেসিছস!’ 
 
        “আিম বাবলাম, ‘িক আ যর্! iিন েযন আমায় aেনকিদন েথেক েচেনন।’ তারপর বলেলন, ‘তুi িক eকটা 
েজয্ািত েদখেত পাস?’ 
 
        “আিম বললাম, আেj হাঁ। ঘুমাবার আেগ কপােলর কােছ িক েযন eকিট েজয্ািত ঘুরেত থােক।” 
 
        মাsার -- eখনo িক েদখ? 
 
        নেরনd -- আেগ খুব েদখতাম। যd মিlেকর রাnাবিড়েত eকিদন আমায় sশর্ কের িক মেন মেন বলেলন, 
আিম ajান হেয় েগলুম! েসi েনশায় aমন eকমাস িছলুম! 
 
        “আমার িববাহ হেব েন মা-কালীর পা ধের েকঁেদিছেলন। েকঁেদ বেলিছেলন, ‘মা o-সব ঘুিরেয় েদ মা। 
নেরnd েযন ডুেব না!’ 
 
        “যখন বাবা মারা েগেলন, মা-ভাiরা েখেত পােc না, তখন eকিদন anদা gহর সে  িগেয় তাঁর সে  
সাkাৎ হল। 
 
        “িতিন anদা gহেক বলেলন, ‘নেরেndর বাবা মারা েগেছ, oেদর বড় ক , eখন বnুবাnবরা সাহাজয্ কের 
েতা েবশ হয়।’ 
 
        “anদা gহ চেল েগেল আিম তাঁেক বকেত লাগলাম। বললাম, েকন আপিন oর কােছ o-সব কথা বলেলন? 
িতিন িতরsৃত হেয় কাঁদেত লাগেলন o বলেলন, ‘oের েতার জনয্ েয আিম dাের dাের িভkা করেত পাির!’ 
 
        “িতিন ভালেবেস আমােদর বশীভূত কেরিছেলন। আপিন িক বেলন?” 
 
        মাsার -- aণুমাt সেnহ নাi। oরঁ aেহতুক ভালবাসা। 
 
        নেরnd -- আমায় eকিদন eকলা eকিট কথা বলেলন। আর েকহ িছল না। e-কথা আপিন (আমােদর 
িভতের) আর কাrেক বলেবন না। 
 
        মাsার -- না, িক বেলিছেলন? 
 
        নেরnd -- িতিন বলেলন, আমার েতা িসdাi করবার েজা নাi। েতার িভতর িদেয় করব, িক বিলস? আিম 
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বললাম -- ‘না, তা হেব না।’ 
 
        “oঁর কথা uিড়েয় িদতাম, -- oঁর কােছ েনেছন। ঈ েরর rপদশর্ন কেরন, e িবষেয় আিম বেলিছলাম, 
‘o-সব মেনর ভুল।’ 
 
        “িতিন বলেলন, oের, আিম কুিঠর uপর েচঁিচেয় বলতাম, oের েকাথায় েক ভk আিছস আয়, -- েতােদর 
না েদেখ আমার pাণ যায়! মা বেলিছেলন, ভেkরা সব আসেব, -- তা েদখ, সব েতা িমলেছ! 
 
        “আিম তখন আর িক বলব, চুপ কের রiলাম।” 
 

[নেরেndর aখে র ঘর -- নেরেndর aহংকার ] 
 
        “eকিদন ঘেরর দরজা বn কের েদেবndবাবু o িগিরশবাবুেক আমার িবষয় বেলিছেলন, ‘oর ঘর বেল িদেল 
o েদহ রাখেব না।’ ” 
 
        মাsার -- হাঁ, েনিছ। আর আমােদর কােছo aেনকবার বেলিছেলন। কাশীপুের থাকেত েতামার eকবার 
েস aবsা হেয়িছল, না? 
 
        নেরnd -- েসi aবsায় েবাধ হল েয, আমার শরীর নাi, ধু মুখিট েদখেত পািc। ঠাকুর uপেরর ঘের 
িছেলন। আমার িনেচ oi aবsািট হল! আিম েসi aবsােত কাঁদেত লাগলাম। বলেত লাগলাম আমার িক হল! 
বুেড়ােগাপাল uপের িগেয় ঠাকুরেক বলেলন, ‘নেরnd কাঁদেছ।’ 
 
        “তাঁর সে  েদখা হেল, িতিন বলেলন, ‘eখন েটর েপিল, চািব আমার কােছ রiল!’ -- আিম বললাম, 
‘আমার িক হল!’ 
 
        “িতিন aনয্ ভkেদর িদেক েচেয় বলেলন, ‘o আপনােক জানেত পারেল, েদহ রাখেব না; আিম ভুিলেয় 
েরেখিছ।’ 
 
        “eকিদন বেলিছেলন, তুi যিদ মেন কিরস কৃ েক hদয়মেধয্ েদখেত পাস। আিম বললাম, আিম িক িফ  
মািন না। (মাsার o নেরেndর হাসয্) 
 
        “আর eকটা েদেখিছ, eক-eকিট জায়গা, িজিনস বা মানুষ েদখেল, েবাধ হয় েযন আেগ জnাnের 
েদেখিছ। েযন েচনা েচনা! আমহাs্র্ sীট-e যখন শরেতর বািড়েত েগলাম, শরতেক eকবার বললাম, oi বািড় 
েযন আমার সব জানা! বািড়র িভতেরর পথgিল, ঘরgিল, েযন aেনক িদেনর েচনা েচনা। 
 
        “আিম িনেজর মেতা কাজ করতাম, িতিন (ঠাকুর) িকছু বলেতন না। আিম সাধারণ bাhসমােজর েমmার 
হেয়িছলাম, জােনন েতা?” 
 
        মাsার -- হাঁ, তা জািন। 
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        নেরnd -- িতিন জানেতন, oখােন েমেয়মানুেষরা যায়। েমেয়েদর সামেন েরেখ ধয্ান করা যায় না, তাi 
িনnা করেতন। আমায় িকnt িকছু বলেতন না! eকিদন ধু বলেলন, রাখালেক o-সনব কথা িকছু বিলস িন -- েয 
তুi সমােজর েমmার হেয়িছস। oরo, তাহেল হেত icা যােব। 
 
        মাsার -- েতামার েবিশ মেনর েজার, তাi েতামায় বারণ কেরন নাi। 
 
        নেরnd -- aেনক dঃখক  েপেয় তেব ei aবsা হেয়েছ। মাsার মশাi, আপিন dঃখক  পান নাi তাi, -- 
মািন dঃখক  না েপেল Resignation (ঈ ের সমs সমপর্ণ) হয় না -- Absolute Dependence on 
God. 
 
        “আcা ... eত নm o িনরহংকার; কত িবনয়! আমায় বলেত পােরন, আমার িকেস িবনয় হয়?” 
 
        মাsার -- িতিন বেলেছন, েতামার aহংকার সmেn, -- e ‘aহং’ কার? 
 
        নেরnd -- eর মােন িক? 
 
        মাsার -- aথর্াৎ রািধকােক eকজন সখী বলেছন, েতার aহংকার হেয়েছ -- তাi কৃ েক aপমান করিল। 
আর eক সখী utর িদিছল, হাঁ, aহংকার ীমতীর হেয়িছল বেট, িকnt e aহং কার? aথর্াৎ কৃ  আমার পিত -- 
ei aহংকার, -- কৃ i e ‘aহং’ েরেখ িদেয়িছেলন। ঠাকুেরর কথার মােন ei, ঈ রi ei aহংকার েতামার 
িভতের েরেখ িদেয়েছন, aেনক কাজ কিরেয় েনেবন ei জনয্! 
 
        নেরnd -- িকnt আিম হাঁকেডেক েবােল আমার dঃখ নাi! 
 
        মাsার (সহােসয্) -- তেব সখ কের হাঁকডাক কেরা। (uভেয়র হাসয্) 
 
        eiবার aনয্ aনয্ ভkেদর কথা পিড়ল -- িবজয় েগাsামীর pভৃিতর। 
 
        নেরnd -- িতিন িবজয় েগাsামীর কথা বেলিছেলন, ‘dাের ঘা িদেc।’ 
 
        মাsার -- aথর্াৎ ঘেরর িভতর eখনo pেবশ কিরেত পােরন নাi। 
 
        “িকnt শয্ামপুকুর বাটীেত িবজয় েগাsামী ঠাকুরেক বেলিছেলন, ‘আিম আপনােক ঢাকােত ei আকাের দশর্ন 
কেরিছ, ei শরীের।’ তুিমo েসiখােন uপিsত িছেল। 
 
        নেরnd -- েদেবndবাবু, রামবাবু eরা সব সংসারতয্াগ করেব -- খুব েচ া করেছ। রামবাবু, Privately 
বেলেছ, di বছর পের তয্াগ করেব। 
 
        মাsার -- di বছর পের? েমেয়েছেলেদর বেnাবs হেল বুিঝ? 
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        নেরnd -- আর o বািড়টা ভাড়া েদেব। আর eকটা েছাট বািড় িকনেব। েমেয়র িবেয়-িটেয় oরা বুঝেব। 
 
        মাsার -- েগাপােলর েবশ aবsা, না? 
 
        নেরnd -- িক aবsা! 
 
        মাsার -- eত ভাব, হিরনােম ar, েরামা ! 
 
        নেরnd -- ভাব হেলi িক বড় েলাক হেয় েগল! 
 
        কালী, শরৎ, শশী সারদা eরা -- েগাপােলর েচেয় কত বড়েলাক! eেদর তয্াগ কত! েগাপাল তাঁেক (ঠাকুর 

ীরামকৃ েক) মােন কi?” 
 
        মাsার -- িতিন বেলিছেলন বেট, o eখানকার েলাক নয়। তেব ঠাকুরেক েতা খুব ভিk করেতন েদেখিছ। 
 
        নেরnd -- িক েদেখেছন? 
 
        মাsার -- যখন pথম pথম দিkেণ ের যাi, ঠাকুেরর ঘের ভkেদর দরবার েভেঙ েগেল পর, ঘেরর 
বািহের eেস eকিদন েদখলাম -- েগাপাল হাঁটু েগেড় বাগােনর লাল সুরিকর পেথ হাতেজাড় কের আেছন -- ঠাকুর 
েসiখােন দাঁিড়েয়। খুব চাঁেদর আেলা। ঠাকুেরর ঘেরর িঠক utের েয বারাnািট আেছ তারi িঠক utর গােয় লাল 
সুরিকর রাsা। েসখােন আর েকu িছল না। েবাধ হল েযন -- েগাপাল শরণাগত হেয়েছন o ঠাকুর আ াস িদেcন। 
 
        নেরnd -- আিম েদিখ নাi। 
 
        মাsার -- আর মােঝ মােঝ বলেতন, ‘oর পরমহংস aবsা।’ তেব eo েবশ মেন আেছ, ঠাকুর তাঁেক েমেয় 
মানুষ ভkেদর কােছ আনােগানা করেত বারণ কেরিছেলন। aেনকবার সাবধান কের িদছেলন। 
 
        নেরnd -- আর িতিন আমার কেছ বেলেছন, -- oর যিদ পরমহংস aবsা তেব টাকা েকন! আর বেলেছন, 
‘o eখানকার েলাক নয়। যারা আমার আপনার েলাক তারা eখােন সবর্দা আসেব।’ 
 
        “তাiত -- বাবুর uপর িতিন রাগ করেতন। েস সবর্দা সে  থাকত বেল, আর ঠাকুেরর কােছ েবিশ আসত 
না। 
 
        “আমায় বেলিছেলন -- ‘েগাপাল িসd -- হঠাৎ িসd; o eখানকার েলাক নয়। যিদ আপনার হত, oেক 
েদখবার জনয্ আিম কাঁিদ নাi েকন?’ 
 
        “েকu েকu o ঁেক িনতয্ানn বেল খাড়া কেরেছন। িকnt িতিন (ঠাকুর) কতবার বেলেছন, ‘আিমi aৈdত-
ৈচতনয্-িনতয্ানn eকাধাের িতন।’ ” 


