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ীযুk রামচেndর বাগােন ীরামকৃ  ভkসে  
 
        ীরামকৃ  আজ রামচেndর নূতন বাগান েদিখেত যাiেতেছন। 26েশ িডেসmর, 1883 ী াb, (বুধবার, 
12i েপৗষ, কৃ া dাদশী)। 
 
        রাম ঠাকুরেক সাkাৎ aবতারjােন পূজা কেরন। দিkেণ ের pায় মােঝ মােঝ আেসন o ঠাকুরেক দশর্ন o 
পূজা কিরয়া যান। সুেরেndর বাগােনর কােছ নূতন বাগান কিরয়ােছন। তাi ীরামকৃ  েদিখেত যাiেতেছন। 
 
        গািড়েত মিণলাল মিlক, মাsার o আরo d-eকিট ভk আেছন। মিণলাল মিlক bাhসমাজভkু। 
bাhভেkরা aবতার মােনন না। 
 
        ীরামকৃ  (মিণলােলর pিত) -- তাঁেক ধয্ান করেত হেল, pথেম uপািধশূনয্ তাঁেক ধয্ান করবার েচ া করা 
uিচত। িতিন িনrপািধ, বাকয্মেনর aতীত। িকnt e ধয্ােন িসd হoয়া বড় কিঠন। 
 
        “িতিন মানুেষ aবতীণর্ হন, তখন ধয্ােনর খুব সুিবধা। মানুেষর িভতর নারায়ণ। েদহিট আবরণ, েযন ল েনর 
িভতর আেলা jলেছ। aথবা সাসর্ীর িভতর বhমূলয্ িজিনস েদখিছ।” 
 
        গািড় হiেত aবতরণ কিরয়া বাগােন েপৗঁিছয়া রাম o ভkগেণর সে  pথেম তুলসী-কানন দশর্ন কিরেত 
ঠাকুর যাiেতেছন। 
 
        তুলসী-কানন েদিখয়া ঠাকুর দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া বিলেতেছন, “বাঃ! েবশ জায়গা, eখােন েবশ ঈ রিচnা 
হয়।” 
 
        ঠাকুর eiবার সেরাবেরর দিkেণর ঘের আিসয়া বিসেলন। রামচnd থালায় কিরয়া েবদানা, কমলােলবু o 
িকি ৎ িম াn কােছ িদেলন। ঠাকুর ভkসে  আনn কিরেত কিরেত ফলািদ খাiেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের সমs বাগান পিরkমা কিরেতেছন। 
 
        eiবার িনকটবতর্ী সুেরেndর বাগােন যাiেতেছন। পদbেজ খািনকটা িগয়া গািড়েত uিঠেবন। গািড় কিরয়া 
সুেরেndর বাগােন যাiেবন। 
 
        পদbেজ যখন ভkসে  যাiেতেছন, তখন ীরামকৃ  েদিখেলন েয পাে র্র বাগােন গাছতলায় eকিট সাধু 
eকাকী খািটয়ায় বিসয়া আেছন। েদিখয়াi িতিন সাধুর কােছ uপিsত হiয়া আনেn তাঁহার সিহত িহnীেত কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সাধুর pিত) -- আপিন েকাn  সmpদােয়র -- িগির বা পুরী েকান uপািধ আেছ? 
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        সাধু -- েলােক আমায় পরমহংস বেল। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ, েবশ। িশেবাঽহm  -- e েবশ। তেব eকিট কথা আেছ। ei সৃি , িsিত, pলয় রাতিদন 
হেc -- তাঁর শিkেত। ei আদয্াশিk আর bh aেভদ। bhেক েছেড় শিk হয় না। েযমন জলেক েছেড় তর  
হয় না। বাদয্েক েছেড় বাজনা হয় না। 
 
        “যতkণ িতিন ei লীলার মেধয্ েরেখেছন, ততkণ dেটা বেল েবাধ হয়। শিk বলেলi bh আেছন। েযমন 
রাতেবাধ থাকেলi িদনেবাধ আেছ। jানেবাধ থাকেলi ajানেবাধ আেছ। 
 
        “আর-eকিট aবsায় িতিন েদখান েয bh jান-ajােনর পার -- মুেখ িকছু বলা যায় না। েযা হয্ায় েসা 
হয্ায়।” 
 
       erপ িকছু সদালাপ হiবার পর ীরামকৃ  গািড়র িদেক যাiেতেছন। সাধুিটo সে  সে  তাঁেক গািড়েত 
তুিলয়া িদেত আিসেতেছন। ীরামকৃ  েযন aেনকিদেনর পিরিচত বnু, সাধুর বাhর িভতর বাh িদয়া গািড়র 
aিভমুেখ যাiেতেছন। 
 
        সাধু তাঁহােক গািড়েত তুিলয়া িদয়া িনজsােন চিলয়া আিসেলন। 
 
        eiবার সুেরেndর বাগােন ীরামকৃ  আিসয়ােছন। ভkসে  আসন gহণ কিরয়া pথেমi সাধুর কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুিট েবশ। (রােমর pিত) -- তুিম যখন যােব সাধুিটেক দিkেণ েরর বাগােন লেয় েযo। 
 
        “সাধুিট েবশ। eকটা গােন আেছ -- সহজ না হেল সহজেক েচনা যায় না। 
 
        “িনরাকারবাদী -- তা েবশ। িতিন িনরাকার-সাকার হেয় আেছন, আরo কত িক! যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা। 
েসi বাকয্মেনর aতীত িযিন, িতিন নানা rপ ধের aবতীণর্ হেয় কাজ করেছন। েসi o ঁ হiেত ‘o ঁ িশব’, ‘oঁ কালী’, 
‘o ঁ কৃ ’ হেয়েছন। িনমntেণ কতর্া eকিট েছাট েছেল পািঠেয় িদেয়েছন -- তার কত আদর, েকন না েস aমুেকর 
েদৗিহt িক েপৗt।” 
 
        সুেরেndর বাগােনo িকি ৎ জলেযাগ কিরয়া ীরামকৃ  দিkেণ র aিভমুেখ ভkসে  যাiেতেছন। 
 


