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ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 
        আজ েপৗষ kা চতুথর্ী, 2রা জানুয়াির, 1884 (19েশ েপৗষ, বুধবার, 1290)। 
 
        ীরামকৃ  ভkসে  দিkেণ র-কালীমিnের বাস কিরেতেছন। আজকাল রাখাল, লাটু, হিরশ, রামলাল, 
মাsার দিkেণ ের বাস কিরেতেছন। 
 
        েবলা 3টা বািজয়ােছ, মিণ েবলতলা হiেত ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত তাঁর ঘেরর aিভমুেখ আিসেতেছন। 
িতিন eকিট তািntকভkসে  পি েমর েগাল বারাnায় uপিব  আেছন। 
 
        মিণ আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর তাঁহােক কােছ বিসেত বিলেলন। বুিঝ তািntকভেkর সিহত 
কথা কিহেত কিহেত তাঁহােকo uপেদশ িদেবন। ীযুk মিহম চkবতর্ী তািntকভkিটেক দশর্ন কিরেত পাঠাiয়া 
িদয়ােছন। ভkিট েগrয়া বসন পিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (তািntকভেkর pিত) -- e-সব তািntক সাধনার a , কপািল পােt সুধা পান করা, oi সুধােক 
কারণবাির বেল, েকমন? 
 
        তািntক -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- eগার পাt, না? 
 
        তািntক -- িতনেতালা pমাণ। শবসাধেনর জনয্। 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সুরা ছঁুবার েজা নাi। 
 
        তািntক -- আপনার সহজানn। েস আনn হেল িকছুi চাi না। 
 
        ীরামকৃ  -- আবার েদখ, আমার জপতপo ভাল লােগ না। তেব সবর্দা sরণ-মনন আেছ। আcা। ষট্ চk, 
oটা িক? 
 
        তািntক -- আjা, o-সব নানা তীেথর্র নয্ায়। eক-eক চেk িশবশিkঃ; চেk েদখা যায় না; কাটেল েবেরায় 
না। পেdর মৃণাল িশবিল , পd কিণর্কায় আদয্াশিk েযািনrেপ। 
 
        মিণ িনঃশেb সমs িনেতেছন। তাঁর িদেক তাকাiয়া ীরামকৃ  তািntকভkেক িক িজjাসা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (তািntেকর pিত) -- আcা, বীজমnt না েপেল িক িসd হয়? 
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        তািntক -- হয়; িব ােস -- grবােকয্ িব াস। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর িদেক িফিরয়া o তাঁহােক iি ত কিরয়া) --িব াস! 
 
        তািntকভk চিলয়া েগেল bাhসমাজভkু ীযুk জয়েগাপাল েসন আিসয়ােছন। ীরামকৃ  তাঁহার সিহত 
কথা কিহেতেছন। রাখাল, মিণ pভৃিত ভেkরা আেছন। aপরাh। 
 
       ীরামকৃ  (জয়েগাপােলর pিত) -- কাrেক, েকান মতেক িবেdষ করেত নাi। িনরাকারাবাদী, সাকারবাদী 
সকেলi তাঁর িদেক যােc, jানী, েযাগী, ভk সকেলi তাঁেক খঁুজেছ, jানপেথর েলাক তাঁেক বেল bh, েযাগীরা 
বেল আtা, পরমাtা। ভেkরা বেল ভগবান, আবার আেছ েয, িনতয্ ঠাকুর, িনতয্ দাস। 
 
        জয়েগাপাল -- সব পথi সতয্ েকমন কের জানব? 
 
        ীরামকৃ  -- eকটা পথ িদেয় িঠক েযেত পারেল তাঁর খােছ েপৗঁছােনা যায়। তখন সব পেথর খবর জানেত 
পাের। েযমন eকবার েকান uপােয় ছােদ uঠেত পারেল, কােঠর িসঁিড় িদয়াo নামা যায়; পাকা িসঁিড় িদয়াo নামা 
যায়; eকটা বাঁশ িদয়াo নামা যায়; eকটা দিড় িদয়াo নামা যায়। 
 
        “তাঁর কৃপা হেল, ভk সব জানেত পাের। তাঁেক eকবার লাভ হেল সব জানেত পারেব। eকবার েজা-েসা 
কের বড়বাবু সে  েদখা করেত হয়, আলাপ করেত হয় -- তখন বাবুi বেল েদেব তাঁর কখানা বাগান, পুকুর, 
েকাmািনর কাগজ।” 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায় ] 
 
        জয়েগাপাল -- িক কের তাঁর কৃপা হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর নামgণকীতর্ন সবর্দা করেত হয়, িবষয়িচnা যত পার তয্াগ করেত হয় -- তুিম চাষ 
করবার জনয্ েkেত aেনক কে  জল আনেছা, িকnt েযাগ (আেলর গতর্) িদেয় সব েবিরয়া যােc। নালা েকেট জল 
আনা সব বৃথা প ম হল। 
 
        “িচt িd হেল, িবষয়াসিk চেল েগেল, বয্াকুলতা আসেব; েতামার pাথর্না ঈ েরর কােছ েপৗঁিছেব। 
েটিলgােফর তােরর িভতর aনয্ িজিনস িমশাল থাকেল বা ফুেটা থাকেল তােরর খবর েপৗঁিছেব না। 
 
        “আিম বয্াকুল হেয় eকলা eকলা কাঁদতাম; েকাথায় নারায়ণ ei বেল কাঁদতাম। কাঁদেত কাঁদেত ajান 
হেয় েযতাম -- মহাবায়ুেত লীন! 
 
        “েযাগ িকেস হয়? েটিলgােফর তাের aনয্ িজিনস বা ফুেটা না থাকেল হয়। eেকবাের িবষয়াসিk তয্াগ। 
 
        “েকান কামনা-বাসনা রাখেত নাi। কামনা-বাসনা থাকেল সকাম ভিk বেল! িন াম ভিkেক বেল 
aেহতুকী ভিk। তুিম ভালবােসা আর নাi বােসা, তবু েতামােক ভালবািস। eর নাম aেহতুকী। 
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        “কথাটা ei, তাঁেক ভালবাসা। খুব ভালবাসা হেল দশর্ন হয়। সতীর পিতর uপর টান, মােয়র সnােনর 
uপর টান, িবষয়ীর িবষেয়র uপর টান -- ei িতন টান যিদ eকt হয়, তাহেল ঈ রদশর্ন হয়।” 
 
        জয়েগাপাল িবষয়ী েলাক; তাi িক ীরামকৃ  তাঁহারi uপেযাগী e-সব uপেদশ িদেতেছন? 
 


