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ঠাকুর �ীরামকৃ� দিকেষের-মি�ের লাট,ু মা�ার, মিষলাল, মখুেু� �ভৃিত ভ� সে� ও 

কলুেটালায় কীতর্ া্ে� 

 

�থম পিরে�দ 

 

�া� মিষলালেক উপেদশ -- িবে�ষভাব (Dogmatism) তযাা কর 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ দিকেষের-মি�ের ভ�সে� বিসয়া আেছ্। 

 

        আজ বহৃ�িতবার, ২রা অে�াবর ১৮৮৪ �ী�া�। ১৭ই আিে্ ১২৯১। আিে্ শুা �াদশী-�েয়াদশী। 

�ী�ীিবজয়া দশমীর দই িদ্ পের। াতকলয ঠাকরু কিলকাতায় অধেরর বািড়েত শভাাম্ কিরয়ািছেল্। েসখাে্ 

্ারাষ, বাবরুাম, মা�ার, েকদার, িবজয় �ভৃিত অে্েক িছেল্। ঠাকরু েসখাে্ ভ�সে� কীতর্ া্ে� ্ৃতয 

কিরয়ািছেল্। 

 

        ঠাকেুরর কােছ আজকাল লাটু, রামলাল, হিরশ থােক্। বাবরুামও মােঝ মােঝ আিসয়া থােক্। �ীযু� 

রামলাল �ী�ীভবতািরষীর েসবা কের্। হাজরা মহাশয়ও আেছ্। 

 

        আজ �ীযু� মিষলাল মি�ক, ি�য় মখুেু�, তাহঁার আৎীয় হির, িশবপেুরর একিট �া� (দািড় আেছ), বড় 

বাজার ১২্ং মি�ক �ীেটর মােরায়াড়ী ভে�রা -- উপি�ত আেছ্। �েম দিকেষেেরর কেয়কিট েছাকরা, িসঁিথর 

মেহ� কিবরাজ �ভৃিত ভে�রা আিসেল্। মিষলাল পরুাত্ �া� ভ�। 

 

        �ীরামক�ৃ (মিষলাল �ভৃিতর �িত) -- ্ম�ার মা্েসই ভাল। পােয় হাত িদেয় ্ম�ােরর িক দরকার। 

আর মা্েস ্ম�ার করেল েকউ কিু�ত হেব ্া। 

 

        “আমারই ধমর িঠক, আর সকেলর িমথযা -- এ-ভাব ভাল ্য়। 

 

        “আিম েদিখ িতি্ই সব হেয়েছ্ -- মা্ুষ, �িতমা, শাল�াম সকেলর িভতেরই এক েদিখ। এক ছাড়া দই 

আিম েদিখ ্া! 

 

        “অে্েক মে্ কের আমােদর মত িঠক, আর সব ভুল, -- আমরা িজেতিছ, আর সব েহেরেছ। িক� েয 

এিােয় এেসেছ েস হয়েতা, একটুর জ্য আটেক োল। েপছে্ েয পেড়িছল েস তখ্ এিােয় োল। োােলাকধাম 

েখলায়, অে্ক এিােয় এেস, েপায়া (ঘঁুিট) আর পড়ল ্া। 

 

        “হার-িজত তারঁ হােত। তারঁ কাযর িকছ ুেবাঝা যায় ্া। েদখ ্া, ডাব অত উচুঁেত থােক, েরাদ পায়, তবু ঠা�া 

শি�! -- এ-িদেক পাি্ফল জেল থােক -- ারম গষ। 

 

        “মা্ুেষর শরীর েদখ। মাথা েযটা মলূ (োাড়া), েসটা উপের চেল োল।” 

 

[�ীরামক�ৃ, চার আ�ম ও েযাাত� -- �া�সমাজ ও ‘মে্ােযাা’ ] 
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        মিষলাল -- আমােদর এখ্ কতরবয? 

 

        �ীরামক�ৃ -- েকা্রকম কের তারঁ সে� েযাা হেয় থাকা। দইপথ আেছ, -- কমরেযাা আর মে্ােযাা। 

 

        “যারা আ�েম আেছ, তােদর েযাা কেমরর �ারা। ��চযর, াাহর�য, বা্��, স�যাস। স�যাসীরা
1

 

 কাময কেমরর 

তযাা করেব িক� ি্তযকমর কাম্াশূ্য হেয় করেব। দ�ধারষ, িভকা করা, তীথরযা�া, পজূা, জপ এ-সব কেমরর �ারা 

তারঁ সে� েযাা হয়। 

        “আর েয কমরই কর, ফলাকা�া তযাা কের কাম্াশূ্য হেয় করেত পারেল তারঁ সে� েযাা হয়। 

 

        “আর-একপথ মে্ােযাা। এরপ েযাাীর বািহেরর েকা্ িচ� ্াই। অ�ের েযাা। েযম্ জড়ভরত, 

শকেদব। আরও কত আেছ -- এরা ্ামজাদা। এেদর শরীের চুল, দািড়, েযম্ েতম্ই থােক। 

 

        “পরমহংস অব�ায় কমর উেঠ যায়। �রষ-ম্্ থােক। সবরদাই মে্র েযাা। যিদ কমর কের েস েলাকিশকার 

জ্য। 

 

        “কেমরর �ারাই েযাা হউক, আর মে্র �ারাই েযাা হউক ভি� হেল সব জা্েত পারা যায়। 

 

        “ভি�েত ক�ুক আপি্ হয় -- একা� ম্ হেলই বায় ুি�র হেয় যায়, আর বায় ুি�র হেলই ম্ একা� হয়, 

বিু� ি�র হয়। যার হয় েস ি্েজ েটর পায় ্া।” 

 

[পবূরকথা -- সাধ্াব�ায় জা�াতার কােছ �াথর্ া -- ভি�েযাা ] 

 

        “ভি�েযাো সব পাওয়া যায়। আিম মার কােছ েকেঁদ েকেঁদ বেলিছলাম, ‘মা, েযাাীরা েযাা কের যা 

েজে্েছ, �া্ীরা িবচার কের যা েজে্েছ -- আমায় জাি্েয় দাও -- আমায় েদিখেয় দাও!’ মা আমায় সব 

েদিখেয় িদেয়েছ্। বযাকলু হেয় তারঁ কােছ কাদঁেল িতি্ সব জাি্েয় েদ্। েবদ-েবদা�, পরুাষ, ত� -- এ-সব 

শাে� িক আেছ; সব িতি্ আমায় জাি্েয় িদেয়েছ্।” 

 

        মিষলাল -- হঠেযাা? 

 

        �ীরামক�ৃ -- হঠেযাাীরা েদহািভমা্ী সাধু। েকবল ে্িত েধৗিত করেছ -- েকবল েদেহর যৎ। ওেদর 

উে�শয আয় ুবিৃ� করা। েদহ ি্েয় রাতিদ্ েসবা। ও ভাল ্য়। 

 

[মিষ মি�ক, সংসারী ও মে্র তযাা -- েকশব েসে্র কথা ] 

                                                 
১ কামযা্াং কমরষাং ্যাসং স�যাসং কবেয়া িবদু। 
  সবরকমরফলতযাাং �া �যাাং িবচকষাু ৷৷ 
  তযাজযং েদাষবিদেতযেক কমর �া মর্ ীিষষু। 

  য়�দা্তপু কমর ্ তযাজযিমিত চাপের ৷৷                                                       [াীতা, ১৮।২,৩] 
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        “েতামােদর কতরবয িক? েতামরা মে্ কািম্ী-কা�্ তযাা করেব। েতামরা সংসারেক কাকিব�া বলেত পার 

্া। 

 

        “োা�ামীরা াহৃ�, তাই তােদর বললাম, েতামােদর ঠাকরু েসবা রেয়েছ, েতামরা সংসারতযাা িক করেব? -

- েতামরা সংসারেক মায়া বেল উিড়েয় িদেত পার ্া। 

 

        “সংসারীেদর যা কতরবয ৈচত্যেদব বেলিছেল্ -- জীেব দয়া, ৈব�বেসবা, ্ামসংকীতর্ । 

 

        “েকশব েস্ বেলিছল, উি্ এখ্ দই-ই কর বলেছ্। একিদ্ কটুুস কের কামড়ােব্। তা ্য় -- কামড়াব 

েক্?” 

 

        মিষ মি�ক -- তাই কামড়া্। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- েক্? তুিম েতা, তাই আছ -- েতামার তযাা করবার িক দরকার? 

 


