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কাশীপুর বাগােন ভkসে  ঠাকুর ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

কাশীপুর uদয্ােন নেরndািদ ভkসে  
কৃপািসnু ীরামকৃ  -- মাsার, িনর ন, ভবনাথ 

 
        ীরামকৃ  ভkসে  কাশীপুের বাস কিরেতেছন। eত aসুখ -- িকnt eক িচnা -- িকেস ভkেদর ম ল 
হয়। িনিশিদন েকান না েকান ভেkর িবষয় িচnা কিরেতেছন। 
 
        kবার, 11i িডেসmর, 27েশ agহায়ণ, kা প মীেত শয্ামপুকুর হiেত ঠাকুর কাশীপুেরর বাগােন 
আiেসন। আজ বােরা িদন হiল। েছাকরা ভেkরা kেম কাশীপুের আিসয়া aবিsিত কিরেতেছন -- ঠাকুেরর 
েসবার জনয্। eখনo বাটী aেনেক যাতায়াত কেরন। গৃহী ভেkরা pায় pতয্হ েদিখয়া যান -- মেধয্ মেধয্ রােto 
থােকন। 
 
        ভেkরা pায় সকেলi জুিটয়ােছন। 1881 ী াb হiেত ভk সমাগম হiেতেছ। েশেষর ভেkরা সকেলi 
আিসয়া পিড়য়ােছন। 1884 ী ােbর েশষােশিষ শশী o শরৎ ঠাকুরেক দশর্ন কেরন, কেলেজর পরীkািদর পর, 
1885-র মাঝামািঝ হiেত তাঁহারা সবর্দা যাতায়াত কেরন। 1884 ী ােbর েসেpmর মােস sার িথেয়টাের 

ীযুk িগিরশ (েঘাষ) ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। িতনমাস পের aথর্াৎ িডেসmেরর pারm হiেত িতিন সবর্দা যাতায়াত 
কেরন। 1884, িডেসmেরর েশেষ সারদা ঠাকুরেক দিkেণ র-মিnের দশর্ন কেরন। সুেবাধ o kীেরাদ 1885-র 
aগs মােস ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। 
 
        আজ সকােল েpেমর ছড়াছিড়। িনর নেক বলেছন, “তুi আমার বাপ, েতার েকােল বসব।” কালীপদর বk 
sশর্ কিরয়া বিলেতেছন, “ৈচতনয্ হo!” আর িচবুক ধিরয়া তাহােক আদর কিরেতেছন; আর বিলেতেছন, “েয 
আnিরক ঈ রেক েডেকেছ বা সnয্া-আিhক কেরেছ, তার eখােন আসেতi হেব।” আজ সকােল diিট ভk 
stীেলােকর uপরo কৃপা কিরয়ােছন। সমািধs হiয়া তাহােদর বেk চরণ dারা sশর্ কিরয়ােছন। তাঁহারা ar 
িবসজর্ন কিরেত লািগেলন; eকজন কাঁিদেত কাঁিদেত বিলেলন, “আপনার eত দয়া!” েpেমর ছড়াছিড়! িসঁিথর 
েগাপালেক কৃপা কিরেবন বিলয়া বিলেতেছন, “েগাপালেক েডেক আন।” 
 
        আজ বুধবার, 9i েপৗষ, agহায়েণর কৃ া িdতীয়া, 23েশ িডেসmর, 1885। সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুর 
জগnাতার িচnা কিরেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর aিত মৃdsের d-eকিট ভেkর সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের কালী, চুিনলাল, মাsার, 
নবেগাপাল, শশী, িনর ন pভৃিত ভেkরা আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- eকিট টুল িকেন আনেব -- eখানকার জনয্। কত েনেব? 
 
        মাsার -- আjা, d-িতন টাকার মেধয্। 
 



1885, 23েশ িডেসmর 

www.ramakrishnavivekananda.info 

        ীরামকৃ  -- জলিপিড় যিদ বার আনা, oর দাম aত হেব েকন? 
 
        মাsার -- েবিশ হেব না, -- oরi মেধয্ হেয় যােব! 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, কাল আবার বৃহsিতবােরর বারেবলা, -- তুিম িতনেটর আেগ আসেত পারেব না? 
 
        মাsার -- েয আjা, আসব। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  িক aবতার? aসুেখর gহয্ uেdশয্ ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, e-aসুখটা কিdেন সারেব? 
 
        মাsার -- eকটু েবিশ হেয়েছ -- িদন েনেব। 
 
        ীরামকৃ  -- কত িদন? 
 
        মাsার -- পাঁচ-ছ’ মাস হেত পাের। 
 
        ei কথায় ঠাকুর বালেকর নয্ায় aৈধযর্ হiেলন। আর বিলেতেছন -- “বল িক?” 
 
        মাsার -- আjা, সব সারেত। 
 
        ীরামকৃ  -- তাi বল। -- আcা, eত ঈ রীয় rপ দশর্ন, ভাব, সমািধ! -- তেব eমন বয্ােমা েকন? 
 
        মাsার -- আjা, খুব ক  হেc বেট; িকnt uেdশয্ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক uেdশয্? 
 
        মাsার -- আপনার aবsা পিরবতর্ন হেব -- িনরাকােরর িদেক েঝাঁক হেc। -- ‘িবদয্ার আিম’ পযর্n থাকেছ 
না। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, েলাকিশkা বn হেc -- আর বলেত পাির না। সব রামময় েদকিছ। -- eক-eকবার মেন 
হয়, কােক আর বলব! েদেখা না, -- ei বািড়-ভাড়া হেয়েছ বেল কত রকম ভk আসেছ। 
 
        “কৃ pসn েসন বা শশদেরর মেতা সাin েবাডর্ েতা হেব না, -- আমুক সময় েলকচার হiেব!” (ঠাকুেরর o 
মাsােরর হাসয্) 
 
        মাsার -- আর eকিট uেdশয্, েলাক বাছা। পাঁচ বছেরর তপসয্া কের যা না হত, ei কয়িদেন ভkেদর তা 
হেয়েছ। সাধনা, েpম, ভিk। 
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        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা হল বেট! ei িনর ন বািড় িগছেলা। (িনর েনর pিত) তুi বল েদিখ, িকরকম েবাধ 
হয়? 
 
        িনর ন -- আেj, আেগ ভালবাসা িছল বেট, -- িকnt eখন েছেড় থাকেত পারবার েজা নাi। 
 
        মাsার -- আিম eকিদন েদেখিছলাম, eরা কত বড়েলাক! 
 
        ীরামকৃ  -- েকাথায়? 
 
        মাsার -- আjা, eকপােশ দাঁিড়েয় শয্ামপুকুেরর বািড়েত েদেখিছলাম। েবাধ হল, eরা eক-eকজন কত 
িব -বাধা েঠেল oখােন eেস বেস রেয়েছ -- েসবার জনয্। 
 

[সমািধমিnের -- আ যর্ aবsা -- িনরাকার -- anর  িনবর্াচন ] 
 
        ei কথা িনেত িনেত ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন। িকয়ৎkণ িনsb হiয়া রিহেলন। সমািধs! 
 
        ভােবর uপশম হiেল মাsারেক বিলেতেছন -- “েদখলাম, সাকার েথেক সব িনরাকাের যােc! আর কথা 
বলেত icা যােc িকnt পারিছ না। 
 
        “আcা, oi িনরাকাের েঝাঁক, -- oটা েকবল লয় হবার জনয্; না?” 
 
        মাsার (aবাk  হiয়া) -- আjা, তাi হেব! 
 
        ীরামকৃ  -- eখনo েদখিছ িনরাকার aখ সিcদানn eiরকম কের রেয়েছ। ...... িকnt চাপলাম খুব 
কে । 
 
        “েলাক বাছা যা বলছ তা িঠক। ei aসুখ হoয়ােত েক anর , েক বিহর , েবাঝা যােc। যারা সংসার 
েছেড় eখােন আেছ, তারা anর । আর যারা eকবার eেস ‘েকমন আেছন মশাi’, িজjাসা কের, তারা বিহর । 
 
        “ভবনাথেক েদখেল না? শয্ামপুকুের বরিট েসেজ eেলা। িজjাসা করেল ‘েকমন আেছন?’ তারপর আর 
েদখা নাi। নেরেndর খািতের oiরকম তােক কির, িকnt মন নাi।” 


