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বাবুরাম pভৃিতর সে , ি  uiল সmn কথা -- েতাতাপুরীর আtহতয্ার স l 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ৈবকাল েবলা িনেজর ঘের পি েমর বারাnায় কথা কিহেতেছন। সে  
বাবুরাম, মাsার, রামদয়াল pভৃিত। িডেসmর, 1882 ী াb। বাবুরাম, রামদয়াল o মাsার আজ রােt থািকেবন। 
শীেতর (বড়িদেনর) ছুিট হiয়ােছ। মাsার আগামী কলয্o থািকেবন। বাবুরাম নূতন নূতন আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ঈ র সব করেছন e-jান হেল েতা জীবnুk। েকশব েসন শmু মিlেকর 
সে  eেসিছল, আিম তােক বললাম, গােছর পাতািট পযর্n ঈ েরর icা িভn নেড় না। sাধীন icা (Free will) 
েকাথায়? সকলi ঈ রাধীন। নয্াংটা aত বড় jানী েগা, েস-i জেল ডুবেত িগছল। eখােন eগার মাস িছল; 
েপেটর বয্ারাম হল, েরােগর যntণায় aিsর হেয় গ ােত ডুবেত িগছল! ঘােটর কােছ aেনকটা চড়া, যত যায় হাঁটু 
জেলর েচেয় আর েবিশ হয় না; তখন আবার বুঝেল, বুেঝ িফের eল। আমার eকবার খুব বািতক বৃিd হেয়িছল, 
তাi গলায় ছুির িদেত িগছলুম। তাi বিল, “মা, আিম যnt, তুিম যntী; আিম রথ, তুিম রথী; েযমন চালাo েতমিন 
চিল -- েযমন করাo েতমিন কির।” 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর মেধয্ গান হiেতেছ। ভেkরা গান গািহেতেছন: 
 
        1। hিদ-বৃnাবেন বাস যিদ কর কমলাপিত। 
 oেহ ভিkিpয়, আমার ভিk হেব রাধাসতী ৷৷ 
 মুিk কামনা আমাির, হেব বৃেn েগাপনারী, 
 েদহ হেব নেnর পুরী, েsহ হেব মা যেশামতী ৷৷ 
 আমায় ধর ধর জনাদর্ন, পাপভার েগাবধর্ন, 
 কামািদ ছয় কংসচের ংস কর সmpিত ৷৷ 
 বাজােয় কৃপা বাঁশির, মন েধনুেক বশ কির, 
 িত  hিদেগাে  পুরাo i  ei িমনিত ৷৷ 
 আমার েpমrপ যমুনাকূেল, আশা বংশী বটমূেল, 
 sদাসেভেব সদয়ভােব সতত কর বসিত -- 
 যিদ বল রাখাল-েpেম বnী থািক bজধােম,  
 তেব jানহীন রাখাল েতামার দাস হেব েহ দাশরিথ ৷৷ 
 
        2। আমার pাণ-িপ েরর পািখ গাoনাের। 
 bh-কlতrমূেল বেসের পািখ, িবভুgণ গাo েদিখ (গাo গাo) 
 আর ধমর্, aথর্, কাম, েমাk, সুপk ফল খাoনা ের ৷৷ 
 
        নnন বাগােনর ীনাথ িমt বnুগণ সে  আিসয়ােছন। ঠাকুর তাঁহােক েদিখয়া বিলেতেছন, “ei েয eঁর চkু 
িদয়া িভতরটা সব েদখা যােc। সাসর্ীর দরজার িভতর িদেয় েযমন ঘেরর িভতরকার িজিনস সব েদখা যায়।” 

ীনাথ, যjনাথ eঁরা নnন বাগােনর bাhপিরবারভুk। iঁহােদর বাটীেত pিত বৎসর bাhসমােজর uৎসব হiত। 
uৎসবদশর্ন কিরেত ঠাকুর পের িগয়ািছেলন। 



1882, 14i িডেসmবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 
        সnয্ার পর ঠাকুরবািড়েত আরিত হiেত লািগল। ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া ঠাকুর ঈ রিচnা কিরেতেছন। 
kেম ভাবািব  হiেলন। ভাব uপশেমর পর বিলেতেছন, “মা oেকo েটেন নাo। o aত দীনভােব থােক। েতামার 
কােছ আসা যাoয়া করেছ।” 
 
        ঠাকুর ভােব বাবুরােমর কথা িক বিলেতেছন? বাবুরাম, মাsার, রামদয়াল pভৃিত বিসয়া আেছন। রািt 8টা-
9টা হiেব। ঠাকুর সমািধতtt বিলেতেছন। জড়সমািধ, েচতনসমািধ, িsতসমািধ, unনাসমািধ। 
 

[িবদয্াসাগর o েচি স খাঁ -- ঈ র িক িন রু? ীরামকৃে র utর ] 
 
        সুখ-dঃেখর কথা হiেতেছ। ঈ র eত dঃখ েকন কেরেছন? 
 
        মাsার -- িবদয্াসাগর aিভমান কের বেলন, “ঈ রেক ডাকবার আর িক দরকার! েদখ েচি স খাঁ যখন 
লুটপাট আরm করেল তখন aেনক েলাকেক বnী করেল; kেম pায় eক লk বnী জেম েগল। তখন েসনাপিতরা 
eেস বলেল মহাশয়, eেদর খাoয়ােব েক? সে  eেদর রাখেল আমােদর িবপদ। িক করা যায়? েছেড় িদেলo 
িবপদ। তখন েচি স খাঁ বলেলন, তাহেল িক করা যায়। oেদর সব বধ কর। তাi কচাকচ কের কাটবার hকুম হেয় 
েগল। ei হতয্াকা  েতা ঈ র েদখেলন? কi eকটু িনবারণ েতা করেলন না। তা িতিন থােকন থাকুন, আমার 
দরকার েবাধ হেc না। আমার েতা েকান uপকার হল না!” 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর কাযর্ িক বুঝা যায়, িতিন িক uেdেশয্ িক কেরন? িতিন সৃি , পালন, সংহার সবi 
করেছন। িতিন েকন সংহার করেছন আমরা িক বুঝেত পাির? আিম বিল, মা, আমার েবাঝবারo দরাকার নাi, 
েতামার পাদপেd ভিk িদo। মানুষ জীবেনর uেdশয্ ei ভিkলাভ। আর সব মা জােনন। বাগােন আম েখেত 
eেসিছ; কত গাছ, কত ডাল, কত েকািট পাতা -- e-সব বেস বেস িহসাব করবার আমার িক দরকার! আিম আম 
খাi, গাছপাতার িহসােব আমার দরকার নাi। 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত আজ রােt বাবুরাম, মাsার o রামদয়াল শয়ন কিরেলন। 
 
        গিভর রািt, 2টা-3টা হiেব। ঠাকুেরর ঘের আেলা িনিভয়া িগয়ােছ। িতিন িনেজ িবছানায় বিসয়া ভkেদর 
সিহত মােঝ মােঝ কথা কিহেতেছন। 
 

[ ীরামকৃ  o বাবুরাম, মাsার pভৃিত -- দয়া o মায়া -- কিঠন সাধন o ঈ রদশর্ন ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিত ভkেদর pিত) -- েদখ, দয়া আর মায়া e-dিট আলাদা িজিনস। মায়া মােন 
আtীেয় মমতা; েযমন বাপ-মা, ভাi-ভgী, stী-পুt, eেদর uপর ভালবাসা। দয়া সবর্ভূেত ভালবাসা; সমদৃি । 
কাr িভতর যিদ দয়া েদখ েযমন িবদয্াসাগেরর, েস জানেব ঈ েরর দয়া। দয়া েথেক সবর্ভূেতর েসবা হয়। মায়াo 
ঈ েরর। মায়া dারা িতিন আtীয়েদর েসবা কিরেয় লন। তেব eকিট কথা আেছ; মায়ােত ajান কের রােখ, আর 
বd কের। িকnt দয়ােত িচt িd হয়। kেম বnন মুিk হয়। 
 
        “িচt িd না হেল ভগবান দশর্ন হয় না। কাম, েkাধ, েলাভ -- e-সব হয় করেল তেব তাঁর কৃপা হয়; তখন 
দশর্ন হয়। েতামােদর aিত gহয্কথা বলিছ, কাম জয় করবার জনয্ আিম aেনক কা  কেরিছলাম। eমন িক আনn 
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আসেনর চািরদেক ‘জয় কালী’ ‘জয় কালী’ বেল aেনকবার pদিkণ কেরিছলাম। আমার দশ-eগার বৎসর বয়েস 
যখন o-েদেশ িছলুম, েসi সমেয় oi aবsািট (সমািধ aবsা) হেয়িছল; মাঠ িদেয় েযেত েযেত যা দশর্ন করলাম 
তােত িবhল হেয়িছলাম। ঈ রদশর্েনর কতরgিল লkণ আেছ। েজয্ািত েদখা যায়, আনn হয়। বুেকর িভতর 
তুবিড়র মেতা gরgর কের মহাবায়ু oেঠ।” 
 
        পরিদন বাবুরাম, রামদয়াল বািড় িফিরয়া েগেলন। মাsার েসiিদনo রািt ঠাকুেরর সে  aিতবািহত 
করেলন। েসিদন িতিন ঠাকুরবািড়েতi pসাদ পাiেলন। 


