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ঠাকুর ীরামকৃে র কিলকাতায় িনমntণ -- 
ীযুk ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র বাটীেত ভাগমন 

 
        দিkেণ ের কালীবািড়েত ম লারিতর মধুর শb না যাiেতেছ। েসi সে  pভাতী রােগ েরাশনেচৗিক 
বািজেতেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  গােtাtান কিরয়া মধুর sের নাম কিরেতেছন। ঘের েয সকল েদবেদবীর মূিতর্ পেট 
িচিtত িছল, eক-eক কিরয়া pণাম কিরেলন। পি ম ধােরর েগাল বারাnায় িগয়া ভাগীরথী দশর্ন কিরেলন o 
pণাম কিরেলন। ভেkরা েকহ েকহ oখােন আেছন। তাঁহারা pাতঃকৃত সমাপন কিরয়া kেম kেম আিসয়া ঠাকুর 

ীরামকৃ েক pণাম কিরেলন। 
 
        রাখাল ঠাকুেরর সে  eখােন eখন আেছন। বাবুরাম গতরােt আিসয়ােছন। মিণ ঠাকুেরর কােছ আজ 
েচৗdিদন আেছন। 
 
        আজ বৃহsিতবার, agহায়ণ কৃ পেkর tেয়াদশী িতিথ; 27েশ িডেসmর, 1883 ী াb। আজ সকাল 
সকাল ঠাকুর sানািদ কিরয়া কিলকাতায় আিসবার uেদয্াগ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  মিণেক ডািকয়া বিলেলন, “ঈশােনর oখােন আজ েযেত বেল েগেছ। বাবুরাম যােব, তুিমo যােব 
আমার সে ।” 
 
        মিণ যাiবার জনয্ pstত হiেত লািগেলন। 
 
        শীতকাল। েবলা 8টা, নহবেতর কােছ গািড় আিসয়া দাঁড়াiল; ঠাকুরেক লiয়া যাiেব। চতুিদর্েক ফুলগাছ, 
সmুেখ ভাগীরথী; িদক সকল pসn; ীরামকৃ  ঠাকুরেদর পেটর কােছ দাঁড়াiয়া pণাম কিরেলন o মার নাম 
কিরেত কিরেত যাtা কিরয়া গািড়েত uিঠেলন। সে  বাবুরাম, মিণ। তাঁহারা ঠাকুেরর গােয়র বনাত, বনােতর 
কানঢাকা টুিপ o মসলার থেল সে  লiয়ােছন, েকন না শীতকাল, সnয্ার সময় ঠাকুর গােয় গরম কাপড় িদেবন। 
 
        ঠাকুর সহাসয্বদন, সমs পথ আনn কিরেত কিরেত আিসেতেছন। েবলা 9টা। গািড় কিলকাতায় pেবশ 
কিরয়া শয্ামবাজার িদয়া kেম েমছুয়াবাজােরর েচৗমাথায় আিসয়া uপিsত হiল। মিণ ঈশােনর বািড় জািনেতন। 
েচৗমাথায় গািড়র েমাড় িফরাiয়া ঈশােনর বািড়র সmুেখ দাঁড়াiেত বিলেলন। 
 
        ঈশান আtীয়েদর সিহত সাদের সহাসয্বদেন ঠাকুরেক aভয্থর্না কিরয়া িনেচর ৈবঠকখানাঘের লiয়া 
েগেলন। ঠাকুর ভkসে  আসন gহণ কিরেলন। 
 
        পরsর কুশল pে র পর ঠাকুর ঈশােনর পুt ীেশর সে  কথা কিহেতেছন। ীশ em e, িব-eল পাশ 
কিরয়া আিলপুের oকালিত কিরেতেছন। enাn o eফ-e পরীkায় iuিনভািসর্িটর ফাsর্ হiয়ািছেলন, aথর্াৎ 
পরীkায় pথম sান aিধকার কিরয়ািছেলন। eখন তাঁর বয়স pায় িtশ বৎসর হiেব। েযমন পাি তয্ েতমিন িবনয়, 
েলােক েদিখেল েবাধ কের iিন িকছুi জােনন না। হাতেজাড় কিরয়া ীশ ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। মিণ ঠাকুেরর 
কােছ ীেশর পিরচয় িদেলন o বিলেলন, eমন শাn pকৃিতর েলাক েদিখ নাi। 
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[কমর্ বnেনর মেহৗষধ o পাপকমর্ -- কমর্েযাগ ] 

 
        ীরামকৃ  ( ীেশর pিত) -- তুিম িক কর গা? 
 
        ীশ -- আjা, আিম আিলপুের েবrিc। oকালিত করিছ। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- eমন েলােকরo oকালিত? ( ীেশর pিত) -- আcা, েতামার িকছু িজjাসা 
আেছ? 
 
        “সংসাের aনাসk হেয় থাকা, েকমন?” 
 
        ীশ -- িকnt কােজর গিতেক সংসাের aনয্ায় কত করেত হয়। েকu পাপ কমর্ করেছ, েকu পুণয্কমর্। e-
সব িক আেগকার কেমর্র ফল, তাi করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ কতিদন। যতিদন না তাঁেক লাভ করা যায়। তাঁেক লাভ হেল সব যায়। তখন পাপ-পুেণয্র 
পার হেয় যায়। 
 
        “ফল েদখা িদেল ফুল যায়। ফুল েদখা েদয় ফল হবার জনয্। 
 
        “সnয্ািদ কমর্ কতিদন? যতিদন ঈ েরর নাম করেত েরামা  আর চেk জল না আেস। e-সকল aবsা 
ঈ রলােভর লkণ, i ের dাভিkলােভর লkণ। 
 
        “তাঁেক জানেল পাপ-পুেণয্র পার হয়। 
 
 “pসাদ বেল ভুিk মুিk uভয় মাথায় েরেখিছ, 
 আিম কালী bh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ। 
 
        “তাঁর িদেক যত egেব ততi িতিন কমর্ কিমেয় িদেবন। গৃহেsর বu anঃসttা হেল শা ড়ী kেম kেম 
কাজ কিমেয় েদন। যখন দশমাস হয়, তখন eেকবাের কাজ কিমেয় েদন। সnানলাভ হেল েসiিটেক িনেয়i 
নাড়াচাড়া, েসiিটেক িনেয়i আনn।” 
 
        ীশ -- সংসাের থাকেত থাকেত তাঁর িদেক যাoয়া বড় কিঠন। 
 

[গৃহs সংসারীেক িশkা -- aভয্াসেযাগ o িনজর্েন সাধন ] 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? aভয্াসেযাগ? o-েদেশ ছুেতারেদর েমেয়রা িচঁেড় েবেচ। তারা কত িদক সামেল কাজ 
কের, েশান। েঢিঁকর পাট পড়েছ, হােত ধানgিল েঠেল িদেc আর-eকহােত েছেলেক েকােল কের মাi িদেc। 
আবার খেdর eেসেছ; েঢঁিক eিদেক পড়েছ, আবার খেdেরর সে  কথাo চলেছ। খেdরেক বলেছ, তাহেল তুিম 
েয ক’পয়সা ধার আেছ, েস ক’পয়সা িদেয় েযo, আর িজিনস লেয় েযo। 
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        “েদখ, -- েছেলেক মাi েদoয়া, েঢঁিক পড়েছ, ধান েঠেল েদoয়া o কাঁড়া ধান েতালা, আবার খেdেরর সে  
কথা বলা, eকসে  করেছ। eরi নাম aভয্াসেযাগ। িকnt তার পনর আনা মন েঢঁিকর পােটর িদেক রেয়েছ, পােছ 
হােত পেড় যায়। আর eক আনায় েছেলেক মাi েদoয়া আর খেdেরর সে  কথা কoয়া। েতমিন যারা সংসাের 
আেছ, তােদর পনর আনা মন ভগবােন েদoয়া uিচত। না িদেল সবর্নাশ -- কােলর হােত পড়েত হেব। আর eক 
আনায় aনয্ানয্ কমর্ কর। 
 
        “jােনর পর সংসাের থাকা যায়। িকnt আেগ েতা jানলাভ করেত হেব। সংসার-rপ জেল মন-rপ dধ 
রাখেল িমেশ যােব, তাi মন-rপ dধেক দi েপেত িনজর্েন মnন কের -- মাখন তুেল -- সংসার-rপ জেল রাখেত 
হয়। 
 
        “তা হেলi হল, সাধেনর দরকার। pথমাবsায় িনজর্েন থাকা বড় দরকার। a tগাছ যখন চারা থােক তখন 
েবড়া িদেত হয়, তা না হেল ছাগল গrেত েখেয় েফেল, িকnt gঁিড় েমাটা হেল েবড়া খুেল েদoয়া যায়। eমন িক 
হািত েবঁেধ িদেলo গােছর িকছু হয় না। 
 
        “তাi pথমাবsায় মােঝ মােঝ িনজর্েন েযেত হয়। সাধেনর দরকার। ভাত খােব; বেস বেস বলছ, কােঠ aিg 
আেছ, oi আgেন ভাত রাঁধা হয়; তা বলেল িক ভাত ৈতয়ার হয়? আর-eকখানা কাঠ eেন কােঠ কােঠ ঘষেত হয়, 
তেব আgন েবেরায়। 
 
        “িসিd েখেল েনশা হয়, আনn হয়। েখেল না, িকছুi করেল না, বেস বেস বলছ, ‘িসিd িসিd’! তাহেল িক 
েনশা হয়, আনn হয়?” 
 

[ঈ রলাভ -- জীবেনর uেdশয্ -- পরা o aপরা িবদয্া -- ‘dধ খাoয়া’ ] 
 
        “হাজার েলখাপড়া েশখ, ঈ ের ভিk না থাকেল, তাঁেক লাভ করবার icা না থাকেল -- সব িমেছ। ধু 
পি ত, িবেবক-ৈবরাগয্ নাi -- তার কািমনী-কা েন নজর থােক। শকুিন খুব uচুঁেত uেঠ, িকnt ভাগােড়র িদেক 
নজর। েয িবদয্া লাভ করেল তাঁেক জানা যায়, েস-i িবদয্া; আর সব িমেছ। 
 
        “আcা, েতামার ঈ র িবষেয় িক ধারণা?” 
 
        ীশ -- আjা, eiটুকু েবাধ হেয়েছ -- eকজন jানময় পুrষ আেছন, তাঁর সৃি  েদখেল তাঁর jােনর 
পিরচয় পাoয়া যায়। ei eকটা কথা বলিছ -- শীতpধান েদেশ মাছ o aনয্ানয্ জলজnt বাঁিচেয় রাখবার জনয্ তাঁর 
েকৗশল। যত ঠা া পেড় তত জেলর আয়তেনর সে াচ হয়। িকnt আ যর্, বরফ হবার eকটু আেগ েথেক জল 
হালকা হয় o জেলর আয়তন বৃিd হয়! পুকুেরর জেল aনায়ােস খুব শীেত মাছ থাকেত পাের। জেলর uপিরভােগ 
সমs বরফ হেয় েগেছ, িকnt িনেচ েযমন জল েতমিন জল। যিদ খুব ঠা া হাoয়া বয়, েস হাoয়া বরেফর uপর 
লােগ। িনেচর জল গরম থােক। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন আেছন, জগৎ েদখেল েবাঝা যায়। িকnt তাঁর িবষয় েশানা eক, তাঁেক েদখা eক, তাঁর 
সে  আলাপ করা আর eক। েকu dেধর কথা েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu বা dধ েখেয়েছ। েদখেল তেব েতা 
আনn হেব, েখেল তেব েতা বল হেব, -- েলাক h পু  হেব। ভগবানেক দশর্ন করেল তেব েতা শািn হেব, তাঁর 
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সে  আলাপ করেল তেবi েতা আনnলাভ হেব, শিk বাড়েব। 
 

[মুমুkt বা ঈ েরর জনয্ বয্কুলতা সময়সােপk ] 
 
        ীশ -- তাঁেক ডাকবার aবসর পাoয়া যায় না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তা বেট; সময় না হেল িকছু হয় না। eকিট েছেল েত যাবার সময় মােক 
বেলিছল, মা আমার যখন হাগা পােব আমােক তুিলo। মা বলেলন, বাবা, হাগােতi েতামােক েতালােব, আমায় 
তুলেত হেব না। 
 
        “যােক যা েদবার তাঁর সব িঠক করা আেছ। সরার মােপ শা ড়ী বuেদর ভাত িদত। তােত িকছু ভাত কম 
হত। eকিদন সরাখািন েভেঙ যাiয়ােত বuরা আhাদ করিছল। তখন শা ড়ী বলেলন, ‘নাচ েকাঁদ বuমা, আমার 
হােতর আটেকল (আnাজ) আেছ’।” 
 

[আমেমাkাির বা বকলমা দাo ] 
 
        ( ীেশর pিত) -- িক করেব? তাঁর পেদ সব সমপর্ণ কর; তাঁেক আমেমাkাির দাo। িতিন যা ভাল হয় 
কrন। বড়েলােকর uপর যিদ ভার েদoয়া যায়, েস েলাক কখনo মn করেব না। 
 
        “সাধনার pেয়াজন বেট; িকnt dরকম সাধক আেছ; -- eকরকম সাধেকর বানেরর ছার sভাব, আর-
eকরকম সাধেকর িবড়ােলর ছার sভাব। বানেরর ছা িনেজ েজা-েসা কের মােক আঁকিড়েয় ধের। েসirপ েকান 
েকান সাধক মেন কের, eত জপ করেত হেব, eত ধয্ান করেত হেব, eত তপসয্া করেত হেব, তেব ভগবানেক 
পাoয়া যােব। e-সাধক িনেজ েচ া কের ভগবানেক ধরেত যায়। 
 
        “িবড়ােলর ছা িকnt িনেজ মােক ধরেত পাের না। েস পেড় েকবল িমu িমu কের ডােক! মা যা কের। মা 
কখনo িবছানার uপর, কখনo ছােদর uপর কােঠর আড়ােল েরেখ িদেc; মা তােক মুেখ কের eখােন oখােন 
লেয় রােখ, েস িনেজ মােক ধরেত জােন না। েসirপ েকান েকান সাধক িনেজ িহসাব কের েকান সাধন করেত 
পাের না, -- eত জপ করব, eত ধয্ান করব iতয্ািদ। েস েকবল বয্াকুল হেয় েকঁেদ েকঁেদ তাঁেক ডােক। িতিন তার 
কাnা েন আর থাকেত পােরন না, eেস েদখা েদন।” 
 


