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তৃতীয় পিরেcদ 
 

কমলকুিটের ীরামকৃ  o ীযুk েকশব েসন 
 
        ীরামকৃ  কােpেনর বাটী হiয়া ীযুk েকশব েসেনর ‘কমলকুিটর’ নামক বাটীেত আিসয়ােছন। সে  রাম, 
মেনােমাহন, সুেরnd, মাsার pভৃিত aেনকgিল ভk। সকেল িdতল হলঘের uপেবশন কিরয়ােছন। ীযুk pতাপ 
মজুমদার, ীযুk ৈtেলাকয্ pভৃিত bাhভkগণo uপিsত আেছন। 
 
        ঠাকুর ীযুk েকশবেক বড় ভালবােসন। যখন েবলঘেরর বাগােন সিশষয্ িতিন সাধন-ভজন কিরেতিছেলন, 
aথর্াৎ 1875 ী ােb মােঘাৎসেবর পর -- িকছুিদেনর মেধয্ ঠাকুর eকিদন বাগােন িগয়া তাঁহার সিহত েদখা 
কিরয়ািছেলন। সে  ভািগেনয় hদয়রাম। েবলঘেরর ei বাগােন তাঁহােক বেলিছেলন, েতামারi লয্াজ খেসেছ, 
aথর্াৎ তুিম সব তয্াগ কের সংসােরর বািহেরo থাকেত পার আবার সংসােরo থাকেত পার; েযমন েবঙািচর লয্াজ 
খসেল জেলo থাকেত পাের, আবার ডাঙােতo থাকেত পাের। পের দিkেণ ের, কমলকুিটের, bাhসমাজ iতয্ািদ 
sােন aেনকবার ঠাকুর কথাcেল তাঁহােক uপেদশ িদয়ািছেলন, “নানা পথ িদয়া, নানা ধেমর্র িভতর িদয়া 
ঈ রলাভ হেত পাের। মােঝ মােঝ িনজর্েন সাধন-ভজন কের ভিkলাভ কের সংসাের থাকা যায়; জনকািদ 
bhjানলাভ কের সংসাের িছেলন; বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়, তেব েদখা েদন; েতামরা যা কর, িনরাকার 
সাধন, েস খুব ভাল। bhjান হেল িঠক েবাধ করেব -- ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্; bh সতয্, জগৎ িমথয্া। 
সনাতন িহn ুধেমর্ সাকার িনরাকার di মােন; নানাভােব ঈ েরর পূজা কের -- শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্, মধুর। 
েরাশনেচৗিকoয়ালারা eকজন ধু েপাঁ ধের বাজায় aথচ তার বাঁশীর সাত েফাকর আেছ; িকnt আর eকজন তারo 
সাত েফাকর আেছ, েস নানা রাগরািগণী বাজায়। 
 
        “েতামরা সাকার মােনা না, তােত িকছু kিত নাi; িনরাকােরর িন া থাকেলi হল। তেব সাকারবাদীেদর 
টানটুকু েনেব। মা বেল তাঁেক ডাকেল ভিk-েpম আরo বাড়েব। কখন দাসয্, কখন বাৎসলয্, কখন মধরু ভাব। 
েকান কামনা নাi তাঁেক ভালবািস, eিট েবশ। eর নাম aেহতুকী ভিk। েবদ, পুরাণ, তেnt eক ঈ েররi কথা 
আেছ o তাঁহার লীলার কথা; jান ভিk dii আেছ। সংসাের দাসীর মেতা থাকেব; দাসী সব কাজ কের, িকnt 
েদেশ মন পেড় আেছ। মিনেবর েছেলেদর মানুষ কের; বেল, ‘আমার হির’ ‘আমার রাম’ িকnt জােন, েছেল আমার 
নয়। েতামরা েয িনজর্েন সাধন করছ, e খুব ভাল, তাঁর কৃপা হেব। জনক রাজা িনজর্েন কত সাধন কেরিছেলন, 
সাধন করেল তেব েতা সংসাের িনিলর্p হoয়া যায়। 
 
        “েতামরা বk ৃতা দাo সকেলর uপকােরর জনয্, িকnt ঈ রদশর্ন কের বk ৃতা িদেল uপকার হয়। তাঁর 
আেদশ না েপেয় েলাকিশkা িদেল uপকার হয় না। ঈ রলাভ না করেল তাঁর আেদশ পাoয়া যায় না। ঈ রলাভ েয 
হেয়েছ, তার লkণ আেছ। বালকবৎ, জড়বৎ, unাদবৎ, িপশাচবৎ হেয় যায়; েযমন কেদবািদ। ৈচতনয্েদব কখন 
বালকবৎ, কখন unােদর নয্ায় নৃতয্ কিরেতন। হােস, কাঁেদ, নােচ, গায়। পুরীধােম যখন িছেলন, তখন aেনক 
সময় জড় সমািধেত থাকেতন।” 
 

[ ীযুk েকশেবর িহnুধেমর্র uপর utেরাtর dা ] 
 
        eirপ নানাsােন ীযুk েকশবচnd েসনেক ীরামকৃ  কথাcেল নানা uপেদশ িদয়ািছেলন। েবলঘেরর 
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বাগােন pথম দশর্েনর পর েকশব 28েশ মাচর্, 1875 রিববার ‘িমরার’ সংবাদপেt িলিখয়ািছেলন,1 
“আমরা al িদন হiল, দিkেণ ের পরমহংস রামকৃ েক েবলঘেরর বাগােন দশর্ন কিরয়ািছ। তাঁহার গভীরতা, 
anর্দৃি , বালকsভাব েদিখয়া আমরা মুg হiয়ািছ। িতিন শাnsভাব, েকামল pকৃিত, আর েদিখেল েবাধ হয়, 
সবর্দা েযােগেত আেছন। eখন আমােদর েবাধ হiেতেছ েয, িহn ুধেমর্র গভীরতম pেদশ aনুসnান কিরেল কত 
েসৗnযর্, সতয্ o সাধুতা েদিখেত পাoয়া যায়। তা না হiেল পরমহংেসর নয্ায় ঈ রীয়ভােব ভািবত েযাগীপুrষ 
িকrেপ েদখা যাiেতেছ?” 1876 জানুয়াির আবার মােঘাৎসব আিসল, িতিন টাuন হেল বkতৃা িদেলন; িবষয় -- 
bাhধমর্ o আমরা িক িশিখয়ািছ -- (‘Our Faith and Experiences’) -- তাহােতo িহn ুধেমর্র েসৗnেযর্র 
কথা aেনক বিলয়ােছন।2 
 
        ীরামকৃ  তাঁহােক েযমন ভালবািসয়ািছেলন, েকশবo তাঁহােক তdrপ ভিk কিরেতন। pায় pিত বৎসর 
bােhাৎসেবর সমেয়o েকশব দিkেণ ের যাiেতন o তাঁহােক কমলকুিটের লiয়া আিসেতন। কখন কখন eকাকী 
কমলকুিটেরর িdতলs uপাসনাকেk পরম anর jােন ভিkভের লiয়া যাiেতন o eকােn ঈ েরর পূজা o 
আনn কিরেতন। 
 
        1879 ভােdাৎসেবর সময় আবার েকশব ীরামকৃ েক িনমntণ কিরয়া েবলঘেরর তেপাবেন লiয়া যান। 
15i েসেpmর েসামবার (31েশ ভাd, 1286, কৃ া চতুর্দশী)। আবার 21েশ েসেpmর কমলকুিটের uৎসেব 
েযাগদান কিরেত লiয়া যান। ei সময় ীরামকৃ  সমািধs হiেল bাhভkসে  তাঁহার েফােটা লoয়া হয়। ঠাকুর 
দ ায়মান, সমািধs। hদয় ধিরয়া আেছন। 22েশ aেkাবর (6i কািতর্ক, 1286, বুধবার), মহা মী -- নবমীর িদন 
েকশব দিkেণ ের িগয়া তাঁহােক দশর্ন কিরেলন। 
 
        1879, 29েশ aেkাবর বুধবার (13i কািতর্ক, 1286), েকাজাগর পূিণর্মায় েবলা 1টার সময় েকশব আবার 
ভkসে  ীরামকৃ েক দিkেণ ের দশর্ন কিরেত যান। sীমােরর সে  eকখািন বজরা, ছয়খািন েনৗকা, diখািন 
িডি , pায় 80 জন ভk। সে  পতাকা পু পlব েখাল করতাল েভরী। hদয় aভয্থর্না কিরয়া েকশবেক sীমার 
হiেত আেনন -- গান গাiেত গাiেত “সুরধুনীর তীের হির বেল েক, বুিঝ েpমাদতা িনতাi eেসেছ!” 

                                                 
1 We met not long ago Paramhansa of Dakshineswar, and were charmed by the depth, 
penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he 
indulged, and most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the 
very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so gentle, tender and 
comtemplative, as the latter is sturdy, masculine and polemical. 

-- Indian Mirror, 28th March, 1875. 
Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as 
these.  

-- Sunday Mirror, 28th March, 1875. 
2 "If the ancient Vedic Aryan is gratefully honoured today for having taught us the deep truth of 
the Nirakar or the bodiless Spirit, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for 
having taught us religious feelings in all their breadth and depth. 
 
"In the days of the Vedas and the Vedanta, India was all Communion (Joga). In the days of the 
Puranas, India was all emotion (Bhakti). The highest and best feelings of religion have been 
cultivated under the guardianship of specific divinities." 

-- 'Our Faith & Experiences' -- lecture delivered in January, 1876. 
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bাhভkগণo প বটী হiেত কীতর্ন কিরেত কিরেত তাঁহার সে  আিসেত লািগেলন: “সিcদানn িবgহ rপানn 
ঘন!” তাহােদর মেধয্ ঠাকুর মােঝ মােঝ সমািধs। ei িদেন সnয্ার পর বাঁধাঘােট পূণর্চেndর আেলােক েকশব 
uপাসনা কিরয়ািছেলন। 
 
        uপাসনার পর ঠাকুর বিলেতেছন, েতামরা বল “bh আtা ভগবান” “bh মায়া জীব জগৎ” “ভগবত ভk 
ভগবান”। েকশবািদ bাhভkগণ েসi চndােলােক ভাগীরথীতীের সমsের ীরামকৃে র সে  সে  oi সকল মnt 
ভিkভের ucারণ কিরেত লািগেলন। ীরামকৃ  আবার যখন বিলেলন, বল “gr কৃ  ৈব ব”। তখন েকশব 
আনেn হািসেত হািসেত বিলেতেছন, মহাশয়, eখন aতদূর নয়; “gr কৃ  ৈব ব” আমরা যিদ বিল েলােক 
বিলেব ‘েগাঁড়া’! ীরামকৃ o হািসেত লািগেলন o বিলেলন, েবশ েতামরা (bাhরা) যতদূর পার তাহাi বল। 
 
        িকছুিদন পের 13i নেভmর (28েশ কািতর্ক), 1879 ৺কালীপূজার পের রাম, মেনােমাহন, েগাপাল িমt 
দিkেণ ের ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। 
 
        1880 ী ােb eকিদন gী মকােল রাম o মেনােমাহন কমলকুিটের েকশেবর সিহত েদখা কিরেত 
আিসয়ািছেলন। তাঁহােদর ভারী জািনেত icা, েকশববাবু ঠাকুরেক িকrপ মেন কেরন। তাঁহারা বিলয়ােছন, 
েকশববাবুেক িজjাসা করােত বিলেলন, “দিkেণ েরর পরমহংস সামানয্ নেহন, ekেণ পৃিথবীর মেধয্ eত বড় 
েলাক েকহ নাi। iিন eত সুnর, eত সাধারণ বয্িk, iঁহােক aিত সাবধােন সnপর্েণ রাখেত হয়; aযt করেল 
eঁর েদহ থাকেব না; েযমন সুnর মূলয্বান িজিনস gাসেকেস রাখেত হয়।”3 
 
        iহার িকছুিদন পের 1881 মােঘাৎসেবর সময় জানুয়াির মােস েকশব ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত 
দিkেণ ের যান। তখন রাম, মেনামহন, জয়েগাপাল েসন pভৃিত aেনেক uপিsত িছেলন। 
 
        1803 শক, 1লা াবণ (কৃ া চতুথর্ী, 1288), kবার, 15i জুলাi, 1881, েকশব আবার ীরামকৃ েক 
দিkেণ র হiেত sীমাের তুিলয়া লন। 
 
        1881 নেভmর মােস মেনােমাহেনর বাটীেত যখন ঠাকুর ভাগমন কেরন o uৎসব হয়, তখনo েকশব 
িনমিntত হiয়া uৎসেব েজাগদান কেরন। ীযুk ৈtেলাকয্ pভৃিত গান কিরয়ািছেলন। 
 
        1881 িডেসmর মােস রােজnd িমেtর বাটীেত ীরামকৃ  িনমিntত হiয়া যান। ীযুk েকশবo িগয়ািছেলন। 
বাটীিট ঠn ঠেন েবচু চাটুেজয্র sীেট। রােজnd রাম o মেনােমাহেনর েমেসামহাশয়। রাম, মেনােমাহন, bাhভk 
রাজেমাহন, রােজnd, েকশবেকo সংবাদ েদন o িনমntণ কেরন। 
 
                                                 
3 1লা ৈজয্ , 14i েম, 1875, ীরামকৃ  আবার েবলঘেরর বাগােন আেসন। Bharat Asram Libel Suit েশষ হয় 30েশ 
eিpল, 1875, 18i ৈবশাখ, (1282)। েকশব ঐ বাগােন তখনo িছেলন। 
 
        1880, ীরামকৃ  কামারপুকুের 8 মাস িছেলন, 3রা মাচর্, বুধবার (21েশ ফাlgন) হiেত 10i aেkাবর, 1880, (25েশ 
আি ন) পযর্n। iিতমেধয্ িসoড়, শয্ামবাজার, কয়াপােঠ কীতর্নাn। িফরবার সময় েকাতলপুের ভdেদর বািড় সpমী পূজায় আরিত 
েদেখিছেলন। রাsায় েকশেবর েpিরত bাhভেkর সে  েদখা হেয়িছল। েকশব িচিnত, ঠাকুরেক কয় মাস েদেখন নাi। কামারপুকুের 
থািকবার সময় ৺রঘুবীেরর জিম kয়। 
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        েকশবেক যখন সংবাদ েদoয়া হয়, তখন িতিন ভাi aেঘারনােথর েশােক aেশৗচ gহণ কিরয়ািছেলন। 
pচারক ভাi aেঘার 24েশ agহায়ণ, 8i িডেসmর বৃহsিতবাের লk্েণৗ নগের েদহতয্াগ কেরন। সকেল মেন 
কিরেলন, েকশব বুিঝ আিসেত পািরেবন না। েকশব সংবাদ পাiয়া বিলেলন, “েস িক! পরমহংস মহাশয় আিসেবন 
আর আিম যাiব না। aবশয্ যাiব। aেশৗচ তাi আিম আলাদা জায়গায় খাব।” 
 
        মেনােমাহেনর মাতাঠাকুরানী পরম ভিkমতী ৺শয্ামাসুnরী েদবী ঠাকুরেক পিরেবশন কিরয়ািছেলন। রাম 
খাবার সময় দাঁড়াiয়ািছেলন। েযিদন রােজেndর বাটীেত ীরামকৃ  ভাগমন কেরন, েসiিদন aপরােh সুেরnd 
তাঁহােক লiয়া চীনাবাজাের তাঁহার েফােটাgাফ লiয়ািছেলন। ঠাকুর দ ায়মান সমািধs। 
 
        uৎসেবর িদবেস মেহnd েগাsামী ভাগবত পাঠ কিরেলন। 
 
        1882 জানুয়াির মােঘাৎসেবর সময় িসমুিলয়া bাhসমােজর uৎসব হয়। jান েচৗধিুরর বাটীেত, দালােন o 
uঠােন uপাসনা o কীতর্ন হয়। ীরামকৃ  o েকশব িনমিntত হiয়া uপিsত িছেলন। ei sােন নেরেndর গান 
ঠাকুর pথেম েনন o তাঁহােক দিkেণ ের যাiেত বেলন। 
 
        1882 ী ােb 23েশ েফbrয়াির, 12i ফাlgন বৃহsিতবার েকশব ীরামকৃ েক দিkেণ ের ভkসে  
আবার দশর্ন কিরেত আেসন। সে  েজােসফ কুk , আেমিরকান পাদরী িমস িপগট। bাhভkগণসহ েকশব ঠাকুরেক 
sীমাের তুিলয়া লiেলন। কুk  সােহব ীরামকৃে র সমািধ aবsা েদিখেলন। ীযুk নেগnd ei জাহােজ uপিsত 
িছেলন। তাঁহার মুেখ সমs িনয়া মাsার দশ-পেনেরা িদেনর মেধয্ দিkেণ ের ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। 
 
        িতন মাস পের eিpল মােস ীরামকৃ  কমলকুিটের েকশবেক েদিখেত আেসন। তাহারi eকটু িববরণ ei 
পিরেcেদ েদoয়া হiল। 
 

[ ীরামকৃে র েকশেবর pিত েsহ -- জগnাতার কােছ ডাব-িচিন মানা ] 
 
        আজ কমলকিুটের েসi ৈবঠকখানাঘের ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  uপিব । 2রা eিpল, 1882, েবলা 
5টা। েকশব িভতেরর ঘের িছেলন, তাঁহােক সংবাদ েদoয়া হiল। িতিন জামা-চাদর পিরয়া আিসয়া pণাম 
কিরেলন। তাঁহার ভkবnু কালীনাথ বসু পীিড়ত, তাঁহােক েদিখেত যাiেতেছন। ঠাকুর আিসয়ােছন, েকশেবর আর 
যাoয়া হiল না। ঠাকুর বিলেতেছন, েতামার aেনক কাজ, আবার খপেরর কাগেজ িলখেত হয়; েসখােন 
(দিkেণ ের) যাবার aবসর নাi; তাi আিমi েতামায় েদখেত eেসিছ। েতামার aসুখ েন ঢাব-িচিন েমেনিছলুম; 
মােক বললুম, “মা! েকশেবর যিদ িকছু হয়, তাহেল কিলকাতায় েগেল কার সে  কথা কiব।” 
 
        ীযুk pতাপািদ bাhভkেদর সিহত ীরামকৃ  aেনক কথা কিহেতেছন। কােছ মাsার বিসয়া আেছন 
েদিখয়া িতিন েকশবেক বিলেতেছন, “iিন েকন oখােন (দিkেণ ের) যান না; িজjাসা করত গা; eত iিন বেলন, 
‘মাগেছেলেদর uপর মন নাi’!” মাsার সেব eক মাস ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতেছন। েশেষ যাiেত 
কয়িদন িবলm হiয়ােছ তাi ঠাকুর eirপ কথা বিলেতেছন। ঠাকুর বিলয়া িদয়ািছেলন, আসেত েদির হেল আমায় 
পt েদেব। 
 
        bাhভেkরা ীযুk সামাধয্ায়ীেক েদখাiয়া ঠাকুরেক বিলেতেছন, iিন পি ত, েবদািদ শাst েবশ 
পিড়য়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, হাঁ, eঁর চkু িদয়া eঁর িভতরিট েদখা যােc, েযমন সাসর্ীর দরজার িভতর িদয়া 
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ঘেরর িভতরকার িজিনস েদখা যায়। 
 
        ীযুk ৈtেলাকয্ গান গাiেতেছন। গান গাiেত গাiেত সnয্ার বািত jালা হiল, গান চিলেত লািগল। গান 

িনেত িনেত ঠাকুর হঠাৎ দ ায়মান -- আর মার নাম কিরেত কিরেত সমািধs। িকি ৎ pকৃিতs হiয়া িনেজi 
নৃতয্ কিরেত কিরেত গান ধিরেলন: 
 
  সুরা পান কির না আিম সুধা খাi জয় কালী বেল, 
  মন-মাতােল মাতাল কের মদ-মাতােল মাতাল বেল। 
  grদt gড় লেয়, pবৃিt তায় মশলা িদেয়; 
  jান ঁিড়েত েচাঁয়ায় ভাঁটী পান কের েমার মন-মাতােল। 
  মূল মnt যntভরা, েশাধন কির বেল তারা; 
  pসাদ বেল eমন সুরা েখেল চতুবর্গর্ েমেল। 
 
        ীযুk েকশবেক ঠাকুর েsহপূণর্ নয়েন েদিখেতেছন। েযন কত আপনার েলাক; আর েযন ভয় কিরেতেছন, 
েকশব পােছ aনয্ কাr, aথর্াৎ সংসাের হেয়ন! তাঁহার িদেক তাকাiয়া আবার গান ধিরেলন: 
 
  কথা বলেত ডরাi; না বলেলo ডরাi ৷ 
  মেনর সn হয়; পােছ েতামা ধেন হারাi হারাi ৷৷ 
  আমরা জািন েয মন-েতার; িদলাম েতাের েসi মেnার ৷ 
  eমন মন েতার; েয মেnt িবপেদেত তরী তরাi ৷৷ 
 
        “আমরা জািন েয মন-েতার; িদলাম েতাের েসi মেnার; eখন মন েতার।” aথর্াৎ সব তয্াগ কের 
ভগবানেক ডাক, -- িতিনi সতয্, আর সব aিনতয্; তাঁেক না লাভ করেল িকছুi হল না! ei মহামnt। 
 
        আবার uপেবশন কিরয়া ভkেদর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        তাঁহােক জল খাoয়াiবার জনয্ ud েযাগ হiেতেছ। হলঘেরর eকপােশ eকিট bাhভk িপয়ােনা 
বাজাiেতেছন। ীরামকৃ  হাসয্বদন, বালেকর নয্ায় িপয়ােনার কােছ িগয়া দাঁড়াiয়া েদিখেতেছন। eকটু পেরi 
anঃপুের তাঁহােক লiয়া যাoয়া হiল। জল খাiেবন। আর েমেয়রাo pণাম কিরেবন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র জলেসবা হiল। eiবাের িতিন গািড়েত uিঠেলন। bাhভেkরা সকেলi গািড়র কােছ 
দাঁড়াiয়া আেছন। কমলকুিটর হiেত গািড় দিkেণ র মিnরািভমুেখ যাtা কিরল। 
 
 


