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ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  ৺িবজয়ািদবেস দিkেণ র-মিnের ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িবরাজ কিরেতেছন। েবলা 9টা হiেব -- েছাট খাটিটেত িব াম 
কিরেতেছন, েমেঝেত মিণ বিসয়া আেছন। তাঁহার সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        আজ িবজয়া, রিববার, 22েশ aেkাবর, 1882 ী াb, আি ন kা দশমী িতিথ (6i কািতর্ক, 1289)। 
আজকাল রাখাল ঠাকুেরর কােছ আেছন। নেরnd, ভবনাথ মােঝ মােঝ যাতায়াত কেরন। ঠাকুেরর সে  তাঁহার 

াতু ুt ীযুk রামলাল o হাজরা মহাশয় বাস কিরেতেছন। রাম, মেনামহন, সুেরশ, মাsার, বলরাম iঁহারাo 
pায় pিত সpােহ -- ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া যান। বাবুরাম সেব d-eকবার দশর্ন কিরয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার পূজার ছুিট হেয়েছ? 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। আিম সpমী, a মী o নবমী পূজার িদেন েকশব েসেনর বািড়েত pতয্হ িগছলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- বল িক েগা! 
 
        মিণ -- dগর্াপূজার েবশ বয্াখয্া েনিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বল েদিখ। 
 
        মিণ -- েকশব েসেনর বািড়েত েরাজ সকােল uপাসনা হয়, -- দশটা-eগারটা পযর্n। েসi uপাসনার সময় 
িতিন dগর্াপূজার বয্াখয্া কেরিছেলন। িতিন বলেলন, যিদ মােক পাoয়া যায় -- যিদ মা-dগর্ােক েকu hদয়মিnের 
আনেত পাের -- তাহেল লkী, সরsতী, কািতর্ক, গেণশ, আপিন আেসন। লkী aথর্াৎ ঐ যর্, সরsতী aথর্াৎ jান, 
কািতর্ক aথর্াৎ িবkম, গেণশ aথর্াৎ িসিd -- e-সব আপিন হেয় যায় -- মা যিদ আেসন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র নেরনdািদ anর  ] 
 
        ীযুk ঠাকুর সকল িববরণ িনেলন o মােঝ মােঝ েকশেবর uপাসনা সmেn p  কিরেত লািগেলন। 
aবেশেষ বিলেতেছন, তুিম eখােন oখােন েযo না -- eiখােনi আসেব। 
 
        “যারা anর  তারা েকবল eখােনi আসেব। নেরnd, ভবনাথ, রাখাল -- eরা আমার anর । eরা সামানয্ 
নয়। তুিম eেদর eকিদন খাio! নেরndেক েতামার িকrপ েবাধ হয়?” 
 
        মিণ -- আjা, খুব ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, নেরেndর কত gণ -- গাiেত, বাজােত, িবদয্ায়, আবার িজেতিndয়, বেলেছ িবেয় করেব 
না -- েছেলেবলা েথেক ঈ েরেত মন। 
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        ঠাকুর মিণর সিহত আবার কথা কিহেতেছন। 
 

[সাকার না িনরাকার -- িচnয়ী মূিতর্ ধয্ান -- মাতৃধয্ান ] 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার আজকাল ঈ রিচnা িকrপ হেc? েতামার সাকার ভাল লােগ -- না িনরাকার? 
 
        মিণ -- আjা, সাকাের eখন মন যােয় না। আবার িনরাকাের িকnt মন িsর করেত পাির না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখেল? িনরাকাের eেকবাের মন িsর হয় না। pথম pথম সাকার েতা েবশ। 
 
        মিণ -- মািটর ei সব মূিতর্ িচnা করা? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? িচnয়ী মূিতর্। 
 
        মিণ -- আjা, তাহেলo েতা হাত-পা ভাবেত হেব? িকnt eo ভাবিছ েয, pথমাবsায় rপ িচnা না করেল 
মন িsর হেব না -- আপিন বেল িদেয়েছন। আcা, িতিন েতা নানাrপ ধরেত পােরন। িনেজর মার rপ িক ধয্ান 
করেত পারা যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ িতিন (মা) gr -- আর bhময়ী srপা। 
 
        মিণ চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের আবার ঠাকুরেক িজjাসা কিরেতেছন -- 
 
        মিণ -- আjা, িনরাকাের িকরকম েদখা যায়? -- o িক বণর্না করা যায় না? 
 
        ীরামকৃ  (eকটু িচnা কিরয়া) -- o িকrপ জােনা? -- 
 
        ei কথা বিলয়া ঠাকুর eকটু চুপ কিরেলন। তৎপের সাকার-িনরাকার দশর্ন িকrপ aনুভূিত হয়, eকিট কথা 
বিলয়া িদেলন। আবার ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, eিট িঠক বুঝেত সাধন চাi। ঘেরর িভতেরর রt যিদ েদখেত চাo, আর িনেত 
চাo, তাহেল পির ম কের চািব eেন দরজার তালা খুলেত হয়। তারপর রt বার কের আনেত হয়। তা না হেল 
তালা েদoয়া ঘর -- dােরর কােছ দাঁিড়েয় ভাবিছ, “oi আিম দরজা খুললুম, িসn ুেকর তালা ভাঙলুম -- oi রt 
বার করলুম।” ধু দাঁিড়েয় ভাবেল েতা হয় না। সাধন করা চাi। 
 
 


