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শয্ামপুকুর বাটীেত ভkসে  ঠাকুর ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  শয্ামপুকুেরর বাটীেত ভkসে  
 
        ী ীিবজয়া দশমী। 18i aেkাবর, 1885 ী াb (3রা কািতর্ক, 1292, রিববার)। ঠাকুর ীরামকৃ  
শয্ামপুকুেরর বাটীেত আেছন। শরীর aসুs -- কিলকাতায় িচিকৎসা কিরেত আিসয়ােছন। ভেkরা সবর্দাi থােকন, 
ঠাকুেরর েসবা কেরন। ভkেদর মেধয্ eখন েকহ সংসারতয্াগ কেরন নাi -- তাঁহারা িনেজেদর বাটী হiেত 
যাতায়াত কেরন। 
 

[সুেরেndর ভিk -- ‘মা hদেয় থাকুন’ ] 
 
        শীতকাল সকাল েবলা 8টা। ঠাকুর aসুs, িবছানায় বিসয়া আেছন। িকnt প মবষর্ীয় বালেকর মেতা, মা বi 
িকছু জােনন না। সুেরnd আিসয়া বিসেলন। নবেগাপাল, মাsার o আরo েকহ েকহ uপিsত আেছন। সুেরেndর 
বািটেত ৺dগর্াপূজা হiয়ািছল। ঠাকুর যাiেত পােরন নাi, ভkেদর pিতমা দশর্ন কিরেত পাঠাiয়ািছেলন। আজ 
িবজয়া, তাi সুেরেndর মন খারাপ হiয়ােছ। 
 
        সুেরnd -- বািড় েথেক পািলেয় eলাম। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- তাহেলi বা। মা hদেয় থাকুন! 
 
        সুেরnd মা মা কিরয়া পরেম রীর uেdেশ কত কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ঠাকুর সুেরndেক েদিখেত েদিখেত ar িবসর্জন কিরেতেছন। মাsােরর িদেক তাকাiয়া গd গদsের 
বিলেতেছন, িক ভিk! আহা, eর যা ভিk আেছ! 
 
        ীরামকৃ  -- কাল 7টা-7৷৷টার সময় ভােব েদখলাম, েতামােদর দালান। ঠাকুর pিতমা রিহয়ােছন, 
েদখলাম সব েজয্ািতমর্য়। eখােন-oখােন eক হেয় আেছ। েযন eকটা আেলার েsাত d-জায়গার মােঝ বiেছ! -- 
eবািড় আর েতামােদর েসi বািড়! 
 
        সুেরnd -- আিম তখন ঠাকুর দালােন মা মা বেল ডাকিছ, দাদারা তয্াগ কের uপের চেল েগেছ। মেন uঠেলা 
মা বলেলন, ‘আিম আবার আসব’। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o ভগবd গীতা ] 
 
        েবলা eগারটা বািজেব। ঠাকুর পথয্ পাiেলন। মিণ হােত আঁচাবার জল িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- েছালার ডাল েখেয় রাখােলর aসুখ হেয়েছ। সািttক আহার করা ভাল। তুিম 
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গীতা পড় না? 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, যুkাহােরর কথা আেছ। সািttক আহার, রাজিসক আহার, তামিসক আহার। আবার 
সািttক দয়া, রাজিসক দয়া, তামিসক দয়া। সািttক aহং iতয্ািদ সব আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- গীতা েতামার আেছ? 
 
        মিণ -- আjা, আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- oেত সবর্শােstর সার আেছ। 
 
        মিণ -- আjা, ঈ রেক নানারকেম েদখার কথা আেছ; আপিন েযমন বেলন, নানা পথ িদেয় তাঁর কােছ 
যাoয়া -- jান, ভিk, কমর্, ধয্ান। 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্েযাগ মােন িক জান? সকল কেমর্র ফল ভগবােন সমপর্ণ করা। 
 
        মিণ -- আjা, েদখিছ, oেত আেছ। কমর্ আবার িতনরকেম করা েযেত পাের, আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক িক রকম? 
 
        মিণ -- pথম -- jােনর জনয্। িdতীয় -- েলাকিশkার জনয্। তৃতীয় -- sভােব। 
 
        ঠাকুর আচমনােn পান খাiেতেছন। মিণেক মুখ হiেত পান pসাদ িদেলন। 


