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নবম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  মিণরামপুর ভkসে  
 
        ঠাকুর আহারােn েছাট খাটিটেত eকটু বিসয়ােছন, eখনo িব াম কিরেত aবসর পান নাi। ভkেদর 
সমাগম হiেত লািগল। pথেম মিণরামপুর হiেত eকদল ভk আিসয়া uপিsত হiেলন। eকজন িপ. ডিbu. িড. 
েত কাজ কিরেতন, eখন েপনশন পান। eকিট ভk তাঁহািদগেক লiয়া আিসয়ােছন। kেম েবলঘের হiেত eকদল 
ভk আিসেলন। ীযুk মিণ মিlক pভৃিত ভেkরাo kেম আিসেলন। 
 
        মিণরামপুেরর ভkগণ বিলেতেছন, আপনার িব ােমর বয্াঘাত হল। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “না, না, o-সব রেজাgেণর কথা -- uিন eখন ঘুমুেবন!” 
 
        চাণক মিণরামপুর -- ei কথা িনয়া ঠাকুেরর বালয্সখা ীরােমর udীপন হiয়ােছ। ঠাকুর বিলেতেছন, 
“ ীরােমর েদাকান েতামােদর oখােন। o-েদেশ ীরাম আমার সে  পাঠশালায় পড়ত। েসিদন eখােন eেসিছল।” 
 
        মিণরামপুেরর ভেkরা বিলেতেছন, িক uপােয় ভগবানেক পাoয়া যায়, eকটু আমােদর দয়া কের বলুন। 
 

[মিণরামপুেরর ভkেক িশkা -- সাধন-ভজন কর o বয্াকুল হo ] 
 
        ীরামকৃ  -- eকটু সাধন-ভজন করেত হয়। 
 
        “dেধ মাখন আেছ বলেলi হয় না, dধেক দi েপেত, মnন কের মাখন তুলেত হয়। তেব মােঝ মােঝ eকটু 
িনজর্ন চাi।1 িদন কতক িনজর্েন েথেক ভিkলাভ কের, তারপর েযখােন থাক। জুেতা পায় িদেয় কাটঁাবেনo 
aনায়ােস যাoয়া যায়। 
 
        “pধান কথা িব াস। ‘েযমন ভাব েতমিন লাভ, মূল েস pতয্য়।’ িব াস হেয় েগেল আর ভয় নাi।” 
 
        মিণরামপুর ভk -- আjা, gr িক pেয়াজন?  
 
        ীরামকৃ  -- aেনেকর pেয়াজন আেছ।2 তেব grবােকয্ িব াস করেত হয়। grেক i রjান করেল তেব 
হয়। তাi ৈব েবরা বেল, gr-কৃ -ৈব ব। 
 
        “তাঁর নাম সবর্দাi করেত হয়। কিলেত নাম-মাহাtয্। anগত pাণ, তাi েযাগ হয় না। তাঁর নাম কের, 
হাততািল িদেল পাপপািখ পািলেয় যায়। 
 
        “সৎস  সবর্দাi দরকার। গ ার যত কােছ যােব ততi শীতল হাoয়া পাব; aিgর যত কােছ যােব ততi 
                                                 
1 েযাগী যু ীত সততমাtানং রহিস িsতঃ।                                   [গীতা, 6।10] 
2 grর pেয়াজন -- ...আচাযর্বাn  পুrেষা েবদ...।                         [ছােnােগয্াপিনষd , 6।14।2] 
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utাপ পােব। 
 
        “িঢেম েততলা হেল হয় না। যােদর সংসাের েভােগর icা আেছ তারা বেল, ‘হেব, কখন না কখন ঈ রেক 
পােব!’ 
 
        “আিম েকশব েসনেক বেলিছলাম, েছেলেক বয্াকুল েদখেল বাপ িতন বৎসর আেগi তার িহেসয্ েফেল 
েদয়। 
 
        “মা রাঁধেছ, েকােলর েছেল েয় আেছ। মা মুেখ চুিষ িদেয় েগেছ; যখন চুিষ েফেল িচৎকার কের েছেল 
কাঁেদ, তখন মা হাঁিড় নািমেয় েছেলেক েকােল কের মাi েদয়। ei সব কথা েকশব েসনেক বেলিছলাম। 
 
        “কিলেত বেল, eকিদন eকরাত কাদঁেল i র দশর্ন হয়। 
 
        “মেন aিভমান করেব, আর বলেব, ‘তুিম আমােক সৃি  কেরছ; েদখা িদেত হেব।’ 
 
        “সংসােরi থাক, আর েযখােনi থাক -- ঈ র মনিট েদেখন। িবষয়াসk মন েযমন িভেজ েদশলাi, যত 
ঘেষা jেল না। eকলবয্ মািটর েdাণ aথর্াৎ িনেজর grর মূিতর্ সামেন েরেখ বাণ িশkা কেরিছল। 
 
        “eিগেয় পড়; -- কাঠুের eিগেয় িগেয় েদেখিছল, চnন কাঠ, rপার খিন, েসানার খিন, আরo eিগেয় িগেয় 
েদখেল হীের, মািণক। 
 
        “যারা ajান, তারা েযন মািটর েদoয়ােলর ঘেরর িভতর রেয়েছ। িভতের েতমন আেলা নাi, আবার 
বািহেরর েকান িজিনস েদখেত পােc না। jান লাভ কের েয সংসাের থােক েস েযন কােচর ঘেরর িভতর আেছ। 
িভতের আেলা বািহেরo আেলা। িভতেরর িজিনসo েদখেত পায়, আর বািহেরর িজিনসo েদখেত পায়।” 
 

[bh o জগnাতা eক ] 
 
        “eক বi আর িকছু নাi। েসi পরbh ‘আিম’ যতkণ েরেখ েদন, ততkণ েদখান েয, আদয্াশিkrেপ 
সৃি -িsিত-pলয় করেছন। 
 
        “িযিনi bh িতিনi আদয্াশিk। eকজন রাজা বেলিছল েয, আমায় eককথায় jান িদেত হেব। েযাগী 
বলেল, আcা তুিম eককথােতi jান পােব। খািনকkণ পের রাজার কােছ হঠাৎ eকজন যাdকর eেস uপিsত। 
রাজা েদখেল, েস eেস েকবল dেটা আঙুল ঘুরােc, আর বলেছ, ‘রাজা, ei েদখ, ei েদখ।’ রাজা aবাk  হেয় 
েদখেছ। খািনকkণ পের েদেখ dেটা আঙুল eকটা আঙুল হেয় েগেছ। যাdকর eকটা আঙুল েঘারােত েঘারােত 
বলেছ, ‘রাজা, ei েদখ, ei েদখ।’ aথর্াৎ bh আর আদয্াশিk pথম dটা েবাধ হয়। িকnt bhjান হেল আর dটা 
থােক না! aেভদ! eক! েয eেকর di নাi। aৈdতm ।” 
 


