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নবম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র কুি  -- পূবর্কথা -- ঠাকুেরর ঈ রদশর্ন 
 

[রাম, লkণ o পাথর্সারিথ-দশর্ন -- নয্াংটা পরমহংসমূিতর্ ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  েসi েছাট ঘের কথা কিহেতেছন। মেহnd মুখুেj, বলরাম, তুলসী, হিরপদ, 
িগিরশ pভৃিত ভেkরা বিসয়া আেছন। িগিরশ ঠাকুেরর কৃপা পাiয়া সাত-আট মাস যাতায়াত কিরেতেছন। মাsার 
iিতমেধয্ গ াsান কিরয়া িফিরয়ােছন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া তাঁহার কােছ বিসয়ােছন। ঠাকুর তাঁহার adতু 
ঈ র-দশর্নকথা eকটু eকটু বিলেতেছন। 
 
        “কালীঘের eকিদন নয্াংটা আর হলধারী aধয্াt (রামায়ণ) পড়েছ। হঠাৎ েদখলাম নদী, তার পােশ বন, 
সবুজ রঙ গাছপালা, -- রাম লkণ জাি য়া পরা, চেল যােcন। eকিদন কুিঠর সmুেখ aজুর্েনর রথ েদখলাম। -- 
সারিথর েবেশ ঠাকুর বেস আেছন। েস eখনo মেন আেছ। 
 
        “আর eকিদন, েদেশ কীতর্ন হেc, -- সmুেখ েগৗরা মূিতর্। 
 
        “eকজন নয্াংটা সে  সে  থাকত -- তার ধেন হাত িদেয় ফচিকিম করতুম। তখন খুব হাসতুম। e 
নয্াংেটামূিতর্ আমারi িভতর েথেক েবrত। পরমহংসমূিতর্, -- বালেকর নয্ায়। 
 
        “ঈ রীয় rপ কত েয দশর্ন হেয়েছ, তা বলা যায় না। েসi সমেয় বড় েপেটর বয্ােমা। oi সকল aবsায় 
েপেটর বয্ােমা বড় েবেড় েযত। তাi rপ েদখেল েশেষ থু-থু করতুম -- িকnt েপেছেন িগেয় ভূত পাoয়ার মেতা 
আবার আমায় ধরত! ভােব িবেভার হেয় থাকতাম, িদনরাত েকাথা িদেয় েযত! তার পরিদন েপট ধুেয় ভাব 
েবrত!” (হাসয্) 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপনার কুি  েদখিছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িdতীয়ার চাঁেদ জn। আর রিব, চnd, বুধ -- eছাড়া আর িকছু বড় eকটা নাi। 
 
        িগিরশ -- কুmরািশ। ককর্ট আর বৃেষ রাম আর কৃ ; -- িসংেহ ৈচতনয্েদব। 
 
        ীরামকৃ  -- dিট সাধ িছল। pথম -- ভেkর রাজা হব, িdতীয় টঁেক সাধু হেবা না। 
 

[ ীরামকৃে র কুি  -- ঠাকুেরর সাধন েকন -- bhেযািনদশর্ন ] 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপনার সাধন করা েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ভগবতী িশেবর জনয্ aেনক কেঠার সাধন কেরিছেলন, -- প তপা, শীতকােল 
জেল গা বুিড়েয় থাকা, সূেযর্র িদেক eকদৃে  েচেয় থাকা! 
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        “sয়ং কৃ  রাধাযnt িনেয় aেনক সাধন কেরিছেলন। যnt bhেযািন -- তাঁরi পূজা ধয্ান! ei bhেযািন 
েথেক েকািট েকািট bhা  uৎপিt হেc। 
 
        “aিত gহয্কথা! েবলতলায় দশর্ন হত -- লকলক করত!” 
 

[পূবর্কথা -- েবলতলায় তেntর সাধন -- বামনীর েযাগাড় ] 
 
        “েবলতলায় aেনক তেntর সাধন হেয়িছল। বড়ার মাথা িনেয়। আবার ... আসন। বামনী সব েযাগাড় করত। 
 
        (হিরপদর িদেক agসর হiয়া) -- “েসi aবsায় েছেলেদর ধন, ফুল-চnন িদেয় পূজা না করেল থাকেত 
পারতাম না। 
 
        “আর-eকিট aবsা হত। েযিদন aহংকার করতুম, তারপরিদনi aসুখ হত।” 
 
        মাsার ীমুখিনঃসৃত arতপূবর্ েবদাnবাকয্ িনয়া aবাk  হiয়া িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। ভেkরাo 
েযন েসi পূতসিললা পিততপাবনী ীমুখিনঃসৃত ভাগবতগ ায় sান কিরয়া বিসয়া আেছন। 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        তুলসী -- iিন হােসন না। 
 
        ীরামকৃ  -- িভতের হািস আেছ। ফlgনদীর uপের বািল, -- খুঁড়েল জল পাoয়া যায়। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “তুিম িজhা েছাল না! েরাজ িজhা ছুলেব।” 
 
        বলরাম -- আcা, eঁর (মাsােরর) কােছ পূণর্ আপনার কথা aেনক েনেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- আেগকার কথা -- iিন জােনন -- আিম জািন না। 
 
        বলরাম -- পূণর্ sভাবিসd। তেব eঁরা? 
 
        ীরামকৃ  -- eঁরা েহতুমাt। 
 
        নয়টা বািজয়ােছ -- ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের যাtা কিরেবন তাহার uেদয্াগ হiেতেছ। বাগবাজােরর 
anপূণর্ার ঘােট েনৗকা িঠক করা আেছ। ঠাকুরেক ভেkরা ভূিম  হiয়া pণাম কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর di-eকিট ভেkর সিহত েনৗকায় িগয়া বিসেলন, েগাপােলর মা oi েনৗকায় uিঠেলন, -- দিkেণ ের 
িকি ৎ িব াম কিরয়া ৈবকােল হাঁিটয়া কামারহািট যাiেবন। 
 



1885, 15i জুলাi 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        ঠাকুেরর দিkেণ েরর ঘেরর কয্াmখাটিট সারাiেত েদiয়া হiয়ািছল। েসখািনo েনৗকায় তুিলয়া েদoয়া 
হiল। ei খাটখািনেত ীযুk রাখাল pায় শয়ন কিরেতন। 
 
        আজ িকnt মঘা নkt। যাtা বদলাiেত ঠাকুর ীরামকৃ  আগত শিনবাের বলরােমর বাটীেত আবার 

ভাগমন কিরেবন। 


