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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  ভkhদেয় 
ীরামকৃে র pথম মঠ o নেরndািদর সাধনা o তীb ৈবরাগয্ 

 
        আজ ৈবশাখী পূিণর্মা (25েশ ৈবশাখ, 1294)। 7i েম, 1887 ী াb। শিনবার aপরাh। নেরnd মাsােরর 
সিহত কথা কিহেতেছন। কিলকাতা grpসাদ েচৗধুরী েলেন, eকিট বািড়র িনেচর ঘের, তkেপােশর uপর uভেয় 
বিসয়া আেছন। 
 
        মিণ েসi ঘের পড়া না কেরন। Merchant of Venice, Comus, Blackie's self-culture ei 
সব বi পিড়েতেছন। পড়া ৈতয়ার কিরেতেছন। s ুেল পড়াiেত হiেব। 
 
        কয়মাস হiল, ঠাকুর ীরামকৃ  ভkেদর aকূল পাথাের ভাসাiয়া sধােম চিলয়া িগয়ােছন। aিববািহত o 
িববািহত ভেkরা ঠাকুর ীরামকৃে র েসবাকােল েয েsহসূেt বাঁধা হiয়ােছন তাহা আর িছn হiবার নেহ। হঠাৎ 
কণর্ধােরর aদশর্েন আেরািহগণ ভয় পাiয়ােছন বেট, িকnt সকেলi েয eক pাণ, পরsেরর মুখ চািহয়া 
রিহয়ােছন। eখন পরsরেক না েদিখেল আর তাঁহারা বাঁেচন না। aনয্ েলােকর সে  আলাপ আর ভাল লােগ না। 
তাঁহার কথা বi আর িকছু ভাল লােগ না। সকেল ভােবন তাঁেক িক আর েদখেত পাব না? িতিন েতা বেল েগেছন, 
বয্াকুল হেয় ডাকেল আnিরক ডাক নেল ঈ র েদখা েদেবন। বেল েগেছন, আnিরক হেল িতিন নেবনi 

নেবন। যখন িনজর্েন থােকন, তখন েসi আনnময় মূিতর্ মেন পেড়। রাsায় চেলন, uেdশয্হীন, eকাকী েকঁেদ 
েকঁেদ েবড়ান। ঠাকুর তাi বুিঝ মিণেক বেলিছেলন, ‘েতামরা রাsায় েকঁেদ েকঁেদ েবড়ােব, তাi শরীরতয্াগ করেত 
eকটু ক  হেc!’ েকu ভাবেছন, কi িতিন চেল েগেলন, আিম eখনo েবঁেচ রiিছ। ei aিনতয্ সংসাের eখনo 
থাকেত icা! িনেজ মেন করেল েতা শরীরতয্াগ করেত পাির, তা কi করিছ! 
 
        েছাকরা ভেkরা কাশীপুেরর বাগােন থািকয়া রািtিদন েসবা কিরয়ািছেলন। তাঁহার aদশর্েনর পর 
aিনcাসেtto কেলর পুtিলকার নয্ায় িনেজর িনেজর বািড় িফিরয়া েগেলন। ঠাকুর কাহােকo সnয্াসীর বাহয্ িচh 
(েগrয়া বst iতয্ািদ) ধারণ কিরেত aথবা গৃহীর uপািধ তয্াগ কিরেত aনুেরাধ কেরন নাi। তাঁহারা েলােকর কােছ 
দt, েঘাষ, চkবতর্ী, েঘাষাল iতয্ািদ uপািধযুk হiয়া পিরচয়, ঠাকুেরর aদশর্েনর পরo িকছুিদন িদয়ািছেলন। 
িকnt ঠাকুর তাঁহােদর anের তয্াগী কিরয়া িগয়ািছেলন। 
 
        d-িতন জেনর িফিরয়া যাiবার বািড় িছল না; সুেরnd তাঁহােদর বিলেলন, ভাi েতামরা আর েকাথা যােব; 
eকটা বাসা করা যাক। েতামরাo থাকেব আর আমােদরo জুড়াবার eকটা sান চাi; তা না হেল সংসাের eরকম 
রাতিদন েকমন কের থাকব। েসiখােন েতামরা িগেয় থাক। আিম কাশীপুেরর বাগােন ঠাকুেরর েসবার জনয্ 
যৎিকি ৎ িদতাম। ekেণ তাহােত বাসা খরচা চিলেব। সুেরnd pথম pথম di-eকমাস টাকা িtশ কিরয়া িদেতন। 
kেম েযমন মেঠ aনয্ানয্ ভাiরা েযাগ িদেত লািগেলন, প াশ-ষাট কিরয়া িদেত লািগেলন। েশেষ 100 টাকা 
পযর্n িদেতন। বরাহনগের েয বািড় লoয়া হiল, তাহার ভাড়া o টয্াk 11 টাকা। পাচক bাhেণর মািহয়ানা 6৲ 
টাকা, আর বাকী ডালভােতর খরচ। বুেড়া েগাপাল, লাটু o তারেকর বািড় নাi। েছাট েগাপাল pথেম কাশীপুেরর 
বাগান হiেত ঠাকুেরর গিদ o িজিনসপt লiয়া েসi বাসা বািড়েত েগেলন। সে  পাচক bাhণ শশী। রােt শরৎ 
আিসয়া থািকেলন। তারক বৃnাবন িগয়ািছেলন। কালী eকমােসর মেধয্, রাখাল কেয়ক মাস পের, েযাগীন 
eকবৎসর পের িফিরেলন। 
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        িকছুিদেনর মেধয্ নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, েযাগীন, কালী, লাটু রিহয়া েগেলন আর 
বািড়েত িফিরেলন না। kেম pসn o সুেবাধ আিসয়া রিহেলন। গ াধর o হিরo পের আিসয়া জুিটেলন। 
 
        ধনয্ সুেরnd! ei pথম মঠ েতামাির হােত গড়া! েতামার সাধু icায় ei আ ম হiল! েতামােক যntsrপ 
কিরয়া ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার মূলমnt কািমনী-কা নতয্াগ মূিতর্মান কিরেলন। েকৗমারৈবরােগয্বান dাtা 
নেরndািদ ভেkর dারা আবার সনাতন িহnু ধমর্েক জীেবর সmুেখ pকাশ কিরেলন। ভাi, েতামার ঋণ েক ভুিলেব? 
মেঠর ভাiরা মাতৃহীন বালেকর নয্ায় থািকেতন -- েতামার aেপkা কিরেতন, তুিম কখন আিসেব। আজ বািড়-
ভাড়া িদেত সব টাকা িগয়ােছ -- আজ খাবার িকছু নাi -- কখন তুিম আিসেব -- আিসয়া ভাiেদর খাবার বেnাবs 
কিরয়া িদেব! েতামার aকৃিtম েsহ sরণ কিরেল েক না arবাির িবসজর্ন কিরেব। 
 

[নেরndািদর ঈ র জনয্ বয্াকুলতা o pােয়াপেবশন-pস  ] 
 
        কিলকাতার েসi িনেচর ঘের নেরnd মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। নেরnd eখন ভkেদর েনতা। মেঠর 
সকেলর anের তীb ৈবরাগয্। ভগবান দশর্ন জনয্ সকেল ছটফট কিরেতেছন। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- আমার িকছু ভাল লাগেছ না। ei আপনার সে  কথা কিc, icা হয় eখিন uেঠ 
যাi। 
 
        নেরnd িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া রিহেলন। িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন -- pােয়াপেবশন করব? 
 
        মিণ -- তা েবশ! ভগাবেনর জনয্ সবi েতা করা যায়। 
 
        নেরnd -- যিদ িখেদ সামলােত না পাির? 
 
        মিণ -- তাহেল েখেয়া, আবার লাগেত হেব। 
 
        নেরnd আবার িকয়ৎkণ চুপ কিরেলন। 
 
        নেরnd -- ভগবান নাi েবাধ হেc! যত pাথর্না করিছ, eকবারo জবাব পাi নাi। 
 
        “কত েদখলাম মnt েসানার akের jল jল করেছ! 
 
        “কত কালীrপ; আরo aনয্ানয্ rপ েদখলমু! তবু শািn হেc না। 
 
        “ছয়টা পয়সা েদেবন?” 
 
        নেরnd েশাভাবাজার হiেত েশয়ােরর গািড়েত বরাহনগেরর মােঠ যাiেতেছন, তাi ছয়টা পয়সা। 
 
        েদিখেত েদিখেত সাতু (সাতকিড়) গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত হiেলন। সাতু নেরেndর সমবয়s। মেঠর 
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েছাকরােদর বড় ভালবােসন o সবর্দা মেঠ যান। তাঁহার বািড় বরাহনগেরর মেঠর কােছ। কিলকাতার আিফেস কমর্ 
কেরন। তাঁেদর ঘেরর গািড় আেছ। েসi গািড় কিরয়া আিফস হiেত আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        নেরnd মিণেক পয়সা িফরাiয়া িদেলন, বিলেলন, আর িক, সাতুর সে  যাব। আপিন িকছু খাoয়ান। মিণ 
িকছু জলখাবার খাoয়ােলন। 
 
        মিণo েসi গািড়েত uিঠেলন, তাহােদর সে  মেঠ যাiেবন। সnয্ার সময় সকেল মেঠ েপৗঁিছেলন। মেঠর 
ভাiরা িকrেপ িদন কাটাiেতেছন o সাধনা কিরেতেছন, মিণ েদিখেবন। ঠাকুর ীরামকৃ  পাষর্দেদর hদেয় 
িকrপ pিতিবিmত হiেতেছন, তাহা েদিখেত মিণ মােঝ মােঝ মঠ দশর্ন কিরেত যান। মেঠ িনর ন নাi। তাঁহার 
eকমাt মা আেছন; তাঁহােক েদিখেত বািড় িগয়ােছন। বাবুরাম, শরৎ, কালী, ৺পুরীেkেt িগয়ােছন। েসখােন আরo 
িকছুিদন থািকয়া ী ীরথযাtা দশর্ন কিরেবন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র িবদয্ার সংসার o নেরেndর তttাবধান ] 
 
        নেরnd মেঠর ভাiেদর তttাবধান কিরেতেছন। pসn কয়িদন সাধন কিরেতিছেলন। নেরnd তাঁহার কােছo 
pােয়াপেবশেনর কথা তুিলয়ািছেলন। নেরnd কিলকাতায় িগয়ােছন েদিখয়া েসi aবসের িতিন েকাথায় িনrেdশ 
হiয়া চিলয়া িগয়ােছন। নেরnd আিসয়া সমs িনেলন। রাজা েকন তাহােক যাiেত িদয়ােছন? িকnt রাখাল িছেলন 
না। িতিন মঠ হiেত দিkেণ ের বাগােন eকটু েবড়াiেত িগয়ািছেলন। রাখালেক সকেল রাজা বিলয়া ডািকেতন। 
aথর্াৎ ‘রাখালরাজ’ ীকৃে র আর eকিট নাম। 
 
        নেরnd -- রাজা আসুক, eকবার বকব! েকন তাের েযেত িদেল? (হিরেশর pিত) -- তুিম েতা পা ফাঁক কের 
েলকচার িদিcেল; তােক বারণ করেত পার নাi। 
 
        হিরশ (aিত মৃdsের) -- তারকদা বেলিছেলন, তবু েস চেল েগল। 
 
        নেরnd (মাsােরর pিত) -- েদখুন আমার িবষম মুশিকল। eখােনo eক মায়ার সংসাের পেড়িছ। আবার 
েছাঁড়াটা েকাথায় েগল। 
 
        রাখাল দিkেণ র কালীবািড় হiেত িফিরয়া আিসয়ােছন। ভবনাথ তাঁহােক সে  কিরয়া লiয়া িগয়ািছেলন। 
 
        রাখালেক নেরnd pসেnর কথা বিলেলন। pসn নেরndেক eকখানা পt িলিখয়ােছন; েসi পt পড়া 
হiেতেছ। পt ei মেমর্ িলিখয়ােছন, “আিম হাঁিটয়া বৃnাবেন চিললাম। eখােন থাকা আমার পেk িবপদ। eখােন 
ভােবর পিরবতর্ন হেc; আেগ বাপ, মা o বািড়র সকেলর sপন েদখতাম। তারপর মায়ার মূিতর্ েদখলাম। dবার 
খুব ক  েপেয়িছ; বািড়েত িফের েযেত হেয়িছল। তাi eবার দূের যািc। পরমহংসেদব আমায় বেলিছেলন, েতার 
বািড়র oরা সব করেত পাের; oেদর িব াস কিরস না।” 
 
        রাখাল বিলেতেছন, েস চেল েগেছ oi সব নানা কারেণ। আবার বেলেছ, ‘নেরnd pায় বািড় যায় -- মা o 
ভাi ভিগনীেদর খবর িনেত; আর েমাকdমা করেত। ভয় হয়, পােছ তার েদখােদিখ আমার বািড় েযেত icা হয়।’ 
 
        নেরnd ei কথা িনয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
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        রাখাল তীেথর্ যাiবার গl কিরেতেছন। বিলেতেছন, “eখােন থািকয়া েতা িকছু হল না। িতিন যা 
বেলিছেলন, ভগবানদশর্ন, কi হল” রাখাল iয়া আেছন। িনকেট ভেkরা েকহ iয়া েকহ বিসয়া আেছন। 
 
        রাখাল -- চল নমর্দায় েবিরেয় পিড়। 
 
        নেরnd -- েবিরেয় িক হেব? jান িক হয়? তাi jান jান করিছস? 
 
        eকজন ভk -- তাহেল সংসারতয্াগ করেল েকন? 
 
        নেরnd -- রামেক েপলাম না বেল শয্ােমর সে  থাকব -- আর েছেলেমেয়র বাপ হব -- eমন িক কথা! 
 
        ei বিলয়া নেরnd eকটু uিঠয়া েগেলন। রাখাল iয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরnd আবার আিসয়া বিসেলন। 
 
        eকজন ভাi iয়া iয়া রহসয্ভােব বিলেতেছন -- েযন ঈ েরর aদশর্েন বড় কাতর হেয়েছন -- “oের 
আমায় eকখানা ছুির eেন েদ ের! আর কাজ নাi! আর যntণা সহয্ হয় না।” 
 
        নেরnd (গmীরভােব) -- oiখােনi আেছ হাত বািড়েয় েন। (সকেলর হাসয্) 
 
        pসেnর কথা আবার হiেত লািগল। 
 
        নেরnd -- eখােনo মায়া! তেব আর সnয্াস েকন? 
 
        রাখাল -- ‘মুিk o তাহার সাধন’ েসi বiখািনেত আেছ, সnয্াসীেদর eকসে  থাকা ভাল নয়। ‘সnয্াসী 
নগেরর’ কথা আেছ। 
 
        শশী -- আিম সnয্াস-ফnয্াস মািন না। আমার aগময্ sান নাi। eমন জায়গা নাi েযখােন আিম থাকেত না 
পাির। 
 
        ভবনােথর কথা পিড়ল। ভবনােথর stীর স টাপn পীড়া হiয়ািছল। 
 
        নেরnd (রাখােলর pিত) -- ভবনােথর মাগটা বুিঝ েবঁেচেছ; তাi েস ফুিতর্ কের দিkেণ ের েবড়ােত িগিছল। 
 
        কাঁকুড়গািছর বাগােনর কথা হiল। রাম মিnর কিরেবন। 
 
        নেরnd (রাখােলর pিত) -- রামবাবু মাsার মহাশয়েক eকজন ািs (Trustee) করেছন। 
 
        মাsার (রাখােলর pিত) -- কi, আিম িকছু জািন না। 



1887, 7i েম 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        সnয্া হiল। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের শশী ধুনা িদেলন। aনয্ানয্ ঘের যত ঠাকুেরর পট িছল, েসখােন ধুনা 
িদেলন o মধুর sের নাম কিরেত কিরেত pণাম কিরেলন। 
 
        eiবার আরিত হiেতেছ। মেঠর ভােয়রা o aনয্ানয্ ভেkরা সকেল করেজােড় দাঁড়াiয়া আরিত দশর্ন 
কিরেতেছন। কাঁসর ঘ া বািজেতেছ। ভেkরা সমsের আরিতর গান েসi সে  সে  গাiেতেছন: 
 
 জয় িশব o ঁকার, ভজ িশব o ঁকার। 
 bhা িব ু সদা িশব হর হর হর মহােদব।। 
 
        নেরnd ei গান ধিরয়ােছন। কাশীধােম ৺িব নােথর সmুেখ ei গান হয়। 
 
        মিণ মেঠর ভkেদর দশর্ন কিরয়া পরম pীিতলাভ কিরয়ােছন। 
 
        মেঠ খাoয়া দাoয়া েশষ হiেত 11টা বািজল। ভেkরা সকেল শয়ন কিরেলন। তাঁহারা যt কিরয়া মিণেক 
শয়ন করাiেলন। 
 
        রািt di pহর। মিণর িনdা নাi। ভািবেতেছন, সকেলi রিহয়ােছ; েসi aেযাধয্া েকবল রাম নাi। মিণ 
িনঃশেb uিঠয়া েগেলন। আজ ৈবশাখী পূিণর্মা। মিণ eকাকী গ াপুিলেন িবচরণ কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃে র 
কথা ভািবেতেছন! 
 

[নেরndািদ মেঠর ভাiেদর ৈবরাগয্ o েযাগবািশ  পাঠ -- 
সংকীতর্নানn o নৃতয্ ] 

 
        মাsার শিনবাের আিসয়ােছন। বুধবার পযর্n aথর্াৎ পাঁচ িদন মেঠ থািকেবন। আজ রিববার (8i েম, 
1887)। গৃহs ভেkরা pায় রিববাের মেঠ দশর্ন কিরেত আেসন। আজকাল েযাগবািশ  pায় পড়া হয়। মাsার 
ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ েযাগবািশে র কথা িকছু িকছু িনয়ািছেলন। েদহবুিd থািকেত েযাগবািশে র েসাঽহm 
ভাব আ য় কিরেত ঠাকুর বারণ কিরয়ািছেলন। আর বিলয়ািছেলন, েসবয্-েসবকভাবi ভাল। মাsার েদিখেবন 
মেঠর ভাiেদর সিহত েমেল িক না। েযাগবািশে র সmেni কথা পািড়েলন। 
 
        মাsার -- আcা, েযাগবািশে  bhjােনর কথা িকrপ আেছ? 
 
        রাখাল -- kুধা, তৃ া, সুখ, dঃখ, e সব মায়া! মেনর নাশi uপায়! 
 
        মাsার -- মেনর নােশর পর যা থােক, তাi bh। েকমন? 
 
        রাখাল -- হাঁ। 
 
        মাsার -- ঠাকুরo oi কথা বলেতন। নয্াংটা তাঁেক oi কথা বেলিছেলন। আcা রামেক িক বিশ  সংসার 
করেত বেলেছন, eমন িকছু েদখেল? 



1887, 8i েম 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        রাখাল -- কi, e পযর্n েতা পাi নাi। রামেক aবতার বেলi মানেছ না। 
 
        eirপ কথাবাতর্া হiেতেছ, eমন সমেয় নেরnd, তারক o আর-eকিট ভk গ াতীর হiেত িফিরয়া 
আিসেলন। তাঁহােদর েকাnগের েবড়াiেত যাiবার icা িছল -- েনৗকা পাiেলন না। তাঁহারা আিসয়া বিসেলন। 
েযাগবািশে র কথা চিলেত লািগল। 
 
        নেরnd (মাsােরর pিত) -- েবশ সব গl আেছ। লীলার কথা জােনন? 
 
        মাsার -- হাঁ, েযাগবািশে  আেছ, eকটু eকটু েদেখিছ। লীলার bhjান হেয়িছল। 
 
        নেরnd -- হাঁ, আর ind-aহলয্া -- সংবাদ? আর িবdরথ রাজা চ াল হল? 
 
        মাsার -- হাঁ, মেন পড়েছ। 
 
        নেরnd -- বেনর বণর্নািট েকমন চমৎকার!1 
 

[মেঠর ভাiেদর pতয্হ গ াsান o grপূজা ] 
 
        নেরndািদ ভেkরা গ াsান কিরেত যাiেতেছন। মাsারo sান কিরেবন। েরৗd েদিখয়া মাsার ছািত 
লiয়ােছন। বরাহনগরিনবাসী ীযুk শরৎচndo ei সে  sান কিরেত যাiেতেছন। iিন সদাচারিন  গৃহs bাhণ 
যুবক। মেঠ সবর্দা আেসন। িকছুিদন পূেবর্ iিন ৈবরাগয্ aবলmন কিরয়া তীেথর্ তীেথর্ মণ কিরয়ােছন। 
 
        মাsার (শরেতর pিত) -- ভারী েরৗd! 
 
        নেরnd -- তাi বল, ছািতটা লi। (মাsােরর হাসয্) 
 
        ভেkরা গামছা sেn মঠ হiেত রাsা িদয়া পরামািণক ঘােটর utেরর ঘােট sান কিরেত যাiেতেছন। 
সকেল েগrয়া পরা। আজ 26েশ ৈবশাখ। pচ  েরৗd। 
 
        মাsার -- (নেরেndর pিত) -- সিদর্গিমর্ হবার uেদয্াগ! 
 
                                                 
1 েকান েদেশ পd নােম রাজা o লীলা নােম তাঁহার সহধিমর্ণী িছেলন। লীলা পিতর aমরt আকাkায় ভগবতী সরsতীর আরাধনা 
কিরয়া, তাঁহার পিতর জীবাtা, েদহতয্ােগর পরo গৃহাকােশ aবrd থািকেবন, ei বর লাভ কিরয়ািছেলন। পিতর মৃতুয্র পর লীলা 
সরsতীেদবীেক sরণ কিরেল িতিন আিবভূর্তা হiয়া লীলােক তেttাপেদশ dারা জগৎ িমথয্া o bhi eকমাt সতয্, iহা সুnরrেপ 
ধারণা করাiয়া িদেলন। সরsতীেদবী বিলেলন, েতামার পdনামক sামী -- পূবর্জেn বিশ  নােম eক bাhণ িছেলন -- তাঁহার আট 
িদন মাt েদহতয্াগ হiয়ােছ -- আর ekেণ তাঁহার জীবাtা ei গৃেহ aবিsত আেছন, আবার aনয্ eকsেল িবdরথ নােম রাজা হiয়া 
aেনক বষর্ রাজয্েভাগ কিরয়ািছেলন। e সকলi মায়াবেল সmেব। বাsিবক েদশকাল িকছু নেহ। পের সমািধবেল সরsতীেদবীর 
সিহত িতিন সূkেদেহ েpাk বিশ  bাhণ o িবdরথ রাজার রােজয্ মণ কিরয়া আিসেলন। সরsতীেদবীর কৃপায় িবdরেথর পূবর্sৃিত 
uিদত হiল। পের িতিন eক যুেd pাণতয্াগ কিরেল তাঁহার জীবাtা পdরাজার শরীের pেবশ কিরল। 
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        নেরnd -- আপনােদর শরীরi ৈবরােগয্র pিতবnক, না? আপনার, েদেবনবাবুর -- 
 
        মাsার হািসেত লািগেলন o ভািবেত লািগেলন, “ ধু িক শরীর?” sানােn ভেkরা মেঠ িফিরেলন o পা 
ধুiয়া ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের pেবশ কিরেলন। pণামপূবর্ক ঠাকুেরর পাদপেd eক eক জন পু া িল িদেলন। 
 
        পূজার ঘের আিসেত নেরেndর eকটু িবলm হiয়ািছল। grমহারাজেক pণাম কিরয়া ফুল লiেত যান, 
েদেখন েয পু পােt ফুল নাi। তখন বিলয়া uিঠেলন, ফুল নাi। পু পােt d-eকিট িবlপt িছল, তাi চnেন 
ডুবাiয়া িনেবদন কিরেলন। eকবার ঘ া িন কিরেলন। আবার pণাম কিরয়া দানােদর ঘের িগয়া বিসেলন। 
 

[দানােদর ঘর, ঠাকুরঘর o কালী তপsীর ঘর ] 
 
        মেঠর ভাiরা আপনােদর দানা ৈদতয্ বিলেতন; েয ঘের সকেল eকt বিসেতন, েসi ঘরেক ‘দানােদর ঘর’ 
বিলেতন। যাঁরা িনজর্েন ধয্ান, ধারণা o পাঠািদ কিরেতন, সবর্দিkেণর ঘরিটেত তাঁহারাi থািকেতন। dার rb 
কিরয়া কালী oi ঘের aিধকাংশ সময় থািকেতন বিলয়া মেঠর ভাiরা বিলেতন “কালী তপsীর ঘর!” কালী 
তপsীর ঘেরর utেরi ঠাকুরঘর। তাহার itের ঠাকুরেদর ৈনেবেদয্র ঘর। oi ঘের দাঁড়াiয়া আরিত েদখা যাiত 
o ভেkরা আিসয়া ঠাকুর pণাম কিরেতন। ৈনেবেদয্র ঘেরর utের দানােদর ঘর। ঘরিট খুব লmা। বািহেরর 
ভেkরা আিসেল ei ঘেরi তাহােদর aভয্থর্না করা হiত। দানােদর ঘেরর utের eকিট েছাট ঘর। ভাiরা পােনর 
ঘর বিলেতন। eখােন ভেkরা আহার কিরেতন। 
 
        দানােদর ঘেরর পূবর্েকােণ দালান। uৎসব হiেল ei দালােন খাoয়া দাoয়া হiত। দালােনর িঠক utের 
রাnাঘর। 
 
        ঠাকুরঘের o কালী তপsীর ঘেরর পূেবর্ বারাnা। বারাnার দিkণ-পি ম েকােণ বরাহনগেরর eকিট 
সিমিতর লাiেbরী ঘর। e-সমs ঘর েদাতলার uপর। কালী তপsীর ঘর o সিমিতর লাiেbরী ঘেরর মাঝখােন 
eকতলা হiেত েদাতলায় uিঠবার িসঁিড়। ভkেদর আহােরর ঘেরর utরিদেক েদাতলার ছােদ uিঠবার িসঁিড়; 
নেরndািদ মেঠর ভাiরা oi িসঁিড় িদয়া সnয্ার সময় মােঝ মােঝ ছােদ uিঠেতন। েসখােন uপেবশন কিরয়া তাঁহারা 
ঈ র সmেn নানা িবষেয় কথা কিহেতন। কখনo ঠাকুর ীরামকৃে র কথা; কখনo বা শ রাচােযর্র, রামানুেজর বা 
যী ীে র কথা; কখনo িহnু দশর্েনর কথা; কখনo বা iuেরাপীয় দশর্নশােstর কথা; েবদ, পুরাণ, তেntর কথা। 
 
        দানােদর ঘের বিসয়া নেরnd তাঁহার েদবdলর্ভ কে  ভগবােনর নাম gণগান কেরন। শরৎ o aনয্ানয্ 
ভাiেদর গান িশখাiেতন। কালী বাজনা িশিখেতন। ei ঘের নেরnd ভাiেদর সে  কতবার হিরনাম-সংকীতর্েন 
আনn কিরেতন o আনেn eকসে  নৃতয্ কিরেতন। 
 

[নেরnd o ধমর্pচার -- ধয্ানেযাগ o কমর্েযাগ ] 
 
        নেরnd দানােদর ঘের বিসয়া আেছন। ভেkরা বিসয়া আেছন; চুিনলাল, মাsার o মেঠর ভাiরা। ধমর্pচােরর 
কথা পিড়ল। 
 
        মাsার (নেরেndর pিত) -- িবদয্াসাগর বেলন, আিম েবত খাবার ভেয় ঈ েরর কথা কাrেক বিল না। 
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        নেরnd -- েবত খাবার ভয়? 
 
        মাsার -- িবদয্াসাগর বেলন, মেন কর, মরবার পর আমরা সকেল ঈ েরর কােছ েগলুম। মেন কর, েকশব 
েসনেক, যমদূেতরা ঈ েরর কােছ িনেয় েগল। েকশব েসন aবশয্ সংসাের পাপ-টাপ কেরেছ। যখন pমাণ হল 
তখন ঈ র হয়েতা বলেবন, o ঁেক পঁিচশ েবত মাr! তারপর মেন কর, আমােক িনেয় েগল। আিম হয়েতা েকশব 
েসেনর সমােজ যাi। aেনক aনয্ায় কিরিছ। তার জনয্ েবেতর hকুম হল। তখন আিম হয়েতা বললাম, েকশব েসন 
আমােক eirপ বুিঝেয়িছেলন, তাi eirপ কাজ কেরিছ। তখন ঈ র আবার দূতেদর হয়েতা বলেবন, েকশব 
েসনেক আবার িনেয় আয়। eেল পর হয়েতা তােক বলেবন, তুi eেক uপেদশ িদিছিল? তুi িনেজ ঈ েরর িবষয় 
িকছু জািনস না, আবার পরেক uপেদশ িদিছিল? oের েক আিছস -- eেক আর পঁিচশ েবত েদ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “তাi িবদয্াসাগর বেলন িনেজi সামলােত পাির না, আবার পেরর জনয্ েবত খাoয়া! (সকেলর হাসয্) আিম 
িনেজ ঈ েরর িবষয় িকছু বুিঝ না, আবার পরেক িক েলকচার েদব?” 
 
        নেরnd -- েয eটা েবােঝিন, েস আর পাঁচটা বুঝেল েকমন কের? 
 
        মাsার -- আর পাঁচটা িক? 
 
        নেরnd -- েয eটা েবােঝ নাi, েস দয়া, পেরাপকার বুঝেল েকমন কের? sলু বুঝেল েকমন কের? 
 
        “েয eকটা িঠক েবােঝ, েস সব েবােঝ।” 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর বলেতন বেট ‘েয ঈ রেক েজেনেছ, েস সব েবােঝ।’ আর সংসার করা, sলু করা 
সmেn িবদয্াসাগরেক বেলিছেলন েয, ‘o-সব রেজাgেণ হয়।’ িবদয্াসাগেরর দয়া আেছ বেল বেলিছেলন, ‘e 
রেজাgেণর সtt। e রেজাgেণ েদাষ নাi।’ 
 
        খাoয়া-দাoয়ার পর মেঠর ভাiরা িব াম কিরেতেছন। মিণ o চুিনলাল ৈনেবেদয্র ঘেরর পূবর্িদেক েয 
anরমহেলর িসঁিড় আেছ, তাহার চাতােলর uপর বিসয়া গl কিরেতেছন। চুিনলাল বিলেতেছন, িক pকাের 
ঠাকুেরর সিহত দিkেণ ের তাঁহার pথম দশর্ন হiল। সংসার ভাল লােগ নাi বিলয়া িতিন eকবার বািহের চিলয়া 
িগয়ািছেলন o তীেথর্ মণ কিরয়ািছেলন, েসi সকল গl কিরেতেছন। িকয়ৎkণ পের নেরnd আিসয়া বিসেলন। 
েযাগবািশে র কথা হiেত লািগল। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- আর িবdরেথর চ াল হoয়া?2  
         
        মিণ -- িক লবেণর কথা বলেছা? 
 
        নেরnd -- o! আপিন পেড়েছন? 
 
                                                 
2 িবdরথ রাজার চ ালt pািp হয় নাi। লবণ রাজার হiয়ািছল। িতিন eক ঐndজািলেকর indজাল pভােব eক মুহূেতর্র মেধয্ সারা 
জীবন চ ালt aনুভব কিরয়ািছেলন। aহলয্া নােম েকান রাজার মিহষী ind নামক েকান যুবেকর আসিkেত পিড়য়ািছেলন। 



1887, 8i েম 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        মিণ -- হাঁ, eকটু পেড়িছ। 
 
        নেরনd -- িক, eখানকার বi পেড়েছন? 
 
        মিণ -- না, বািড়েত eকটু পেড়িছলাম। 
 
        নেরnd েছাট েগাপালেক তামাক আিনেত বিলেতেছন। েছাট েগাপাল eকটু ধয্ান কিরেতিছেলন। 
 
        নেরnd (েগাপােলর pিত) -- oের আমাক সাj। ধয্ান িক ের! আেগ ঠাকুর o সাধুেসবা কের 
Preparation কর। তারপর ধয্ান। আেগ কমর্ তারপর ধয্ান। (সকেলর হাসয্) 
 
        মেঠর বািড়র পি েম সংলg aেনকটা জিম আেছ। েসখােন aেনকgিল গাছপালা আেছ। েসখােন aেনকgিল 
গাছপালা আেছ। মাsার গাছতলায় eকাকী বিসয়া আেছন, eমন সময় pসn আিসয়া uপিsত। েবলা 3টা হiেব। 
 
        মাsার -- e কয়িদন েকাথায় িগিছেল? েতামার জনয্ সকেল ভািবত হেয়েছ। 
 
        oেদর সে  েদখা হেয়েছ? কখন eেল? 
 
        pসn -- ei eলাম, eেস েদখা কিরিছ। 
 
        মাsার -- তুিম বৃnাবেন চললুম বেল িচিঠ িলেখছ! আমরা মহা ভািবত! কত দূর িগিছেল? 
 
        pসn -- েকাnগর পযর্n িগিছলাম। (uভেয়র হাসয্) 
 
        মাsার -- বেসা, eকটু গl বল, িন। pথেম েকাথায় িগিছেল? 
 
        pসn -- দিkেণ র-কালীবািড়েত, েসখােন eকরািt িছলাম। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- হাজরা মহাশেয়র eখন িক ভাব? 
 
        pসn -- হাজরা বেল, আমােক িক ঠাoরাo (uভেয়র হাসয্) 
 
        মাsার (সহােসয্) -- তুিম িক বলেল? 
 
        pসn -- আিম চুপ কের রiলাম। মাsার -- তারপর? 
 
        pসn -- আবার বেল, আমার জনয্ তামাক eেনছ? (uভেয়র হাসয্) খািটেয় িনেত চায়! (হাসয্) 
 
        মাsার -- তারপর েকাথায় েগেল? 
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        pসn -- kেম  েকাnগের েগলাম। eকটা জায়গায় রােt পেড়িছলাম। আরo চেল যাব ভাবলাম। পি েমর 
েরলভাড়ার জনয্ ভdেলাকেক িজjাসা করলাম েয, eখােন পাoয়া েযেত পাের িক না? 
 
        মাsার -- তারা িক বলেল? 
 
        pসn -- বেল টাকাটা িসেকটা েপেত পার। aত েরলভাড়া েক িদেব? (uভেয়র হাসয্) 
 
        মাsার সে  িক িছল? 
 
        pসn -- eক আধখানা কাপড়। পরমহংসেদেবর ছিব িছল। ছিব কাrেক েদখাi নাi। 
 

[িপতা-পুt সংবাদ -- আেগ মা-বাপ -- না আেগ ঈ র? ] 
 
        ীযুk শশীর বাবা আিসয়ােছন। বাবা মঠ েথেক েছেলেক লiয়া যাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃে র aসুেখর 
সময় pায় নয় মাস ধিররা aননয্িচt হiয়া শশী তাঁহার েসবা কিরয়ািছেলন। iিন কেলেজ িব. e. পযর্n 
পিড়য়ািছেলন। 
 
        enােn জলপািন পাiয়ািছেলন। বাপ দিরd bাhণ, িকnt সাধক o িন াবান। iিন বাপ-মােয়র বড় েছেল। 
তাঁহােদর বড় আশা েয, iিন েলখাপড়া িশিখয়া েরাজগার কিরয়া তাঁেদর dঃখ দূর কিরেবন। িকnt ভগবানেক 
পাiবার জনয্ iিন সব তয্াগ কিরয়ােছন। বnুেদর েকঁেদ েকেঁদ বলেতন, “িক কির, আিম িকছুi বুঝেত পারিছ না। 
হায়! মা বােপর িকছু েসবা করেত পারলাম না! তাঁরা কত আশা কেরিছেলন। মা আমার গয়না পরেত পান নাi; 
আিম কত সাধ কেরিছলাম, আিম তাঁেক গয়না পরাব! িকছুi হল না! বািড়েত িফের যাoয়া েযন ভার েবাধ হয়! 
grমহারাজ কািমনী-কা ন তয্াগ করেত বেলেছন; আর যাবার েজা নাi!” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র sধােম গমন কিরবার পর শশীর িপতা ভািবেলন, eবাের বুিঝ বািড় িফিরেব। িকnt 
িকছুিদন বািড় থাকার পর, মঠ sািপত হiবার িকছুিদেনর মেধয্i মেঠ িকছুিদন যাতায়ােতর পর, শশী আর মঠ 
হiেত িফিরেলন না। তাi িপতা মােঝ মােঝ তাঁহােক লiেত আেসন। িতিন েকান মেত যােবন না। আজ বাবা 
আিসয়ােছন িনয়া আর eকিদক িদয়া পলায়ন কিরেলন, হােত তাঁহার সে  েদখা না হয়। 
 
        িপতা মাsারেক িচিনেতন। তাঁর সে  uপেরর বারাnায় েবড়াiেত েবড়াiেত কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        িপতা -- eখােন কতর্া েক? ei নেরndi যত নে র েগাড়া! oরা েতা েবশ বািড়েত িফের িগিছল। পড়া না 
আবার কিcল। 
 
        মাsার -- eখােন কতর্া নাi; সকেলi সমান। নেরnd িক করেবন? িনেজর icা না থাকেল িক মানুষ চেল 
আেস? আমরা িক বািড় েছেড় আসেত েপেরিছ? 
 
        িপতা -- েতামরা েতা েবশ করেছা েগা। dিদক রাখেছা। েতামরা যা কc, eেত িক ধমর্ হয় না? তাi েতা 
আমােদরo icা। eখােনo থাকুক, েসখােনo যাক। েদখ েদিখ, oর গভর্ধািরণী কত কাঁদেছ। 
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        মাsার dঃিখত হiয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        িপতা -- আর সাধু খঁুেজ খঁুেজ eত েবড়ােনা! আিম ভাল সাধুর কােছ িনয় েযেত পাির। indনারায়েণর কােছ 
eকিট সাধু eেসেছ -- চমৎকার েলাক। েসi সাধুেক েদখুক না। 
 

[রাখােলর ৈবরাগয্, -- সnয্াসী o নারী ] 
 
        রাখাল o মাsার কালী তপsীর ঘেরর পূবর্িদেকর বারাnায় েবড়াiেতেছন। ঠাকুর o ভkেদর িবষয় গl 
কিরেতেছন। 
 
        রাখাল (বয্s হiয়া) -- মাsার মশায়, আসুন, সকেল সাধন কির। 
 
        “তাi েতা আর বািড়েত িফের েগলাম না। যিদ েকu বেল, ঈ রেক েপেল না, তেব আর েকন। তা নেরnd 
েবশ বেল, রামেক েপলুম না বেল িক শয্ােমর সে   ঘর করেতi হেব; আর েছেলপুেলর বাপ হেতi হেব! আহা! 
নেরnd eক-eকিট েবশ কথা বেল! আপিন বরং িজjাসা করেবন!” 
 
        মাsার -- তা িঠক কথা। রাখাল বাবু, েতামারo েদখিছ মনটা খুব বয্াকলু হেয়েছ। 
 
        রাখাল -- মাsার মশায়, িক বলব? dপুর েবলায় নমর্দায় যাবার জনয্ pাণ বয্াকলু হেয়িছল! মাsার মশায়, 
সাধন কrন, তা না হেল িকছু হেc না; েদখুন না, কেদেবরo ভয়। জngহণ কেরi পলায়ন! বয্াসেদব দাঁড়ােত 
বলেলন, তা দাঁড়ায় না! 
 
        মাsার -- েযােগাপিনষেদর কথা। মায়ার রাজয্ েথেক কেদব পালািcেলন। হাঁ, বয্াস আর কেদেবর েবশ 
কথাবাতর্া আেছ। বয্াস সংসাের েথেক ধমর্ করেত বলেছন। কেদব বলেছন, হিরপাদপdi সার! আর সংসারীেদর 
িববাহ কের েমেয়মানুেষর সে  বাস, eেত ঘৃণা pকাশ কেরেছন। 
 
        রাখাল -- aেনেক মেন কের, েমেয়মানুষ না েদখেলi হল। েমেয়মানুষ েদেখ ঘাড় িনচু করেল িক হেব? 
নেরnd কাল রােt েবশ বলেল, ‘যতkণ আমার কাম, ততkণi stীেলাক; তা না হেল stী-পুrষ েভদ েবাধ থােক 
না।’ 
 
        মাsার -- িঠক কথা। েছেলেদর েছেলেমেয় েবাধ নাi। 
 
        রাখাল -- তাi বলিছ, আমােদর সাধনা চাi। মায়াতীত না হেল েকমন কের jান হেব। চলুন বড় ঘের যাi; 
বরাহনগের েথেক কতকgিল ভdেলাক eেসেছ। নেরnd তােদর িক বলেছ, চলুন িন িগেয়। 
 

[নেরnd o শরণাগিত (Resignation)] 
 
        নেরnd কথা কিহেতেছন। মাsার িভতের েগেলন না। বড় ঘেরর পূবর্িদেকর দালােন েবড়াiেত েবড়াiেত িকছু 
িকছু িনেত পাiেলন। 
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        নেরnd বিলেতেছন -- সnয্ািদ কেমর্র, sান সময় নাi। 
 
        eকজন ভdেলাক -- আcা মশায়, সাধন করেলi তাঁেক পাoয়া যােব? 
 
        নেরnd -- তাঁর কৃপা। গীতায় বলেছন, -- 
 
 ঈ রঃ সবর্ভূতানাং hেdেশঽজুর্ন িত িত। 
 াময়n সবর্ভূতািন যntrঢ়ািন মায়য়া।। 
 তেমব শরণং গc সবর্ভােবন ভারত। 
 তৎpসাদাৎ পরাং শািnং sানং pাপসয্িস শা তm।। 
 
        “তাঁর কৃপা না হেল সাধন-ভজেন িকছু হয় না। তাi তাঁর শরণাগত হেত হয়।” 
 
        ভdেলাক -- আমরা মােঝ মােঝ eেস িবরk করব। 
 
        নেরnd -- তা যখন হয় আসেবন। 
 
        “আপনােদর oখােন গ ার ঘােট আমরা নাiেত যাi।” 
 
        ভdেলাক -- তােত আপিt নাi, তেব aনয্ েলাক না যায়। 
 
        নেরnd -- তা বেলন েতা আমরা নাi যাব। 
 
        ভdেলাক -- না তা নয় -- তেব যিদ েদেখন পাঁচজন যােc, তাহেল আর যােবন না। 
 

[আরিত o নেরেndর grগীতা পাঠ ] 
 
        সnয্ার পর আরিত হiল। ভেkরা আবার কৃতা িল হেয় “জয় িশব oকঁার” সমsের গান কিরেত কিরেত 
ঠাকুেরর sব কিরেত লািগেলন। আরিত হiয়া েগেল ভেkরা দানােদর ঘের িগয়া বিসেলন। মাsার বিসয়া আেছন। 
pসn grগীতা পাঠ কিরয়া নাiেত লািগেলন। নেরnd আিসয়া িনেজ সুর কিরয়া পাঠ কিরেত লািগেলন। নেরnd 
গাiেতেছন: 
 
         bhানnং পরমসুখদং েকবলং jানমূিতর্ং। 
 dndাতীতং গগনসদৃশং তttমসয্ািদ লkয্m।। 
 eকং িনতয্ং িবমলমচলং সbর্ধীসাkীভূতং। 
 ভাবাতীতং িtgণরিহতং সdgrং তং নমািম।। 
 
        আবার গাiেলন: 
 
 ন gেরারিধকং ন gেরারিধকং। িশবশাসনতঃ িশবশাসসনতঃ।। 
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 ীমৎ পরং bhgrং বদািম। ীমৎ পরং bhgrং ভজািম।। 
 ীমৎ পরং bhgrং sরািম। ীমৎ পরং bhgrং নমািম।। 
 
        নেরnd সুর কিরয়া grগীতা পাঠ কিরেতেছন। আর ভkেদর মন েযন িনবাতিন m দীপিশখার নয্ায় িsর 
হiয়া েগল। সতয্ সতয্i ঠাকুর বিলেতন, সুমধুর বংশী িন েন সাপ েযমন ফণা তুেল িsর হেয় থােক, নেরnd 
গাiেল hদেয়র মেধয্ িযিন আেছন, িতিনo েসirপ চুপ কের েশােনন। আহা! মেঠর ভাiেদর িক grভিk! 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ভালবাসা o রাখাল ] 
 
        কালী তপsীর ঘের রাখাল বিসয়া আেছন। কােছ pসn। মাsারo েসi ঘের আেছন। 
 
        রাখলা সnান-পিরবার তয্াগ কিরয়া আিসয়ােছন। anের তীb ৈবরাগয্; েকবল ভাবেছন, eকাকী নমর্দাতীের 
িক aনয্ sােন চিলয়া যাi। তবু pসnেক বুঝাiেতেছন। 
 
        রাখাল (pসেnর pিত) -- েকাথায় ছুেট ছুেট েবিরয়া যাস? eখােন সাধুস । e েছেড় েযেত আেছ? আর 
নেরেনর মেতা েলােকর স । e েছেড় েকাথায় যািব? 
 
        pসn -- কলকাতায় বাপ-মা রেয়েছ। ভয় হয়, পােছ তাঁেদর ভালবাসা আমােক েটেন েনয়; তাi দূের 
পালােত চাi। 
 
        রাখাল -- grমহারাজ েযমন ভালবাসেতন, তত িক বাপ-মা ভালবােস? আমরা তাঁর িক কেরিছ েয eত 
ভালবাসা। েকন িতিন আমােদর েদহ মন আtার ম েলর জনয্ eত বয্s িছেলন। আমরা তাঁর িক কেরিছ? 
 
        মাsার (sগত) -- আহা, রাখাল িঠক বেলেছন! তাi তাঁেক বেল aেহতুক কৃপািসnু। 
 
        pসn -- েতামার িক েবিরয়া েযেত icা হয় না? 
 
        রাখাল -- মেন েখয়াল হয় েয নমর্দাতীের িগেয় িকছুিদন থািক। eক-eকবার ভািব, oi সব জায়গায় েকান 
বাগােন িগেয় থািক, আর িকছু সাধন কির। েখয়াল হয়, িতনিদন প তপা কির। তেব সংসারীর বাগােন েযেত 
আবার মন হয় না। 
 

[ঈ র িক আেছন ] 
 
        দানােদর ঘের তারক o pসn কথা কিহেতেছন। তারেকর মা নাi। িপতা রাখােলর িপতার নয্ায় িdতীয় 
সংসার কিরয়ােছন। তারকo িববাহ কিরয়ািছেলন িকnt পtীিবেয়াগ হiয়ােছ। মঠi তারেকর eখন বািড়, তারকo 
pসnেক বুঝাiেতেছন। 
 
        pসn -- না হল jান, না হল েpম; িক িনেয় থাকা যায়? 
 
        তারক -- jান হoয়া শk বেট, িকnt েpম হল না েকমন কের? 
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        pসn -- কাঁদেত পারলুম না, তেব েpম হেব েকমন কের? আর eতিদেন িক বা হল? 
 
        তারক -- েকন, পরমহংস মশায়েক েতা েদেখছ। আর jানi বা হেব না েকন? 
 
        pসn -- িক jান হেব? jান মােন েতা জানা। িক জানেব? ভগবান আেছন িক না, তারi িঠক নাi। 
 
        তারক -- হাঁ, তা বেট, jানীর মেত ঈ র নাi। 
 
        মাsার (sগত) -- আহা pসেnর েয aবsা, ঠাকুর বলেতন, যারা ভগবানেক চায়, তােদর oorপ aবsা 
হয়। কখনo েবাধ হয়, ভগবান আেছন িক না। তারক বুিঝ eখন েবৗdমত আেলাচনা করেছন, তাi jানীর মেত 
ঈ র নাi বলেছন। ঠাকুর িকnt বলেতন, jানী আর ভk eক জায়গায় েপৗঁিছেব।  
 
 
  
 
         
 
 
 
 
 


