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ীরামকৃ  ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র বলরাম-মিnের ভkসে  েpমানেn নৃতয্ 
 
        রািt 8টা-9টা হiেব। ৺েদালযাtা।1 রাম, মেনােমাহন, রাখাল, িনতয্েগাপাল pভৃিত ভkগণ তাঁহােক 
েঘিরয়া রিহয়ােছন। সকেলi হিরনাম সংকীতর্ন কিরেত কিরেত মt হiয়ােছন। কেয়কিট ভেkর ভাবাবsা হiয়ােছ। 
িনতয্েগাপােলর ভাবাবsায় বkঃsল রিkমবণর্ হiয়ােছ। সকেল uপেবশন কিরেল মাsার ঠাকুরেক pণাম 
কিরেলন। েদিখেলন, রাখাল iয়া আেছন, ভাবািব  o বাহয্jানশূনয্। ঠাকুর তাঁহার বুেক হাত িদয়া “শাn হo” 
“শাn হo” বিলেতেছন। রাখােলর ei pথম ভাবাবsা।2 িতিন কিলকাতার বাসােত িপtালেয় থােকন, মােঝ মােঝ 
ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যান। ei সমেয় শয্ামপুকুর িবদয্াসাগর মহাশেয়র sুেল কেয়ক িদন পিড়য়ািছেলন। 
 
        ঠাকুর মাsারেক দিkেণ ের বিলয়ািছেলন, “আিম কিলকাতায় বলরােমর বািড়েত যাব, তুিম আিসo।” তাi 
িতিন তাঁহােক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। (28েশ ফাlgন, 1288, কৃ া ষ ী); 11i মাচর্, শিনবার 1882 ী াb, 

ীযুk বলরাম ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। 
 
        eiবার ভেkরা বারাnায় বিসয়া pসাদ পাiেতেছন। দােসর নয্ায় বলরাম দাঁড়াiয়া আেছন, েদিখেল েবাধ 
হয় না, িতিন ei বািড়র কতর্া। 
 
        মাsার ei নূতন আিসেতেছন। eখনo ভkেদর সে  আলাপ হয় নাi। েকবল দিkেণ ের নেরেndর সে  
আলাপ হiয়ািছল। 
 

[সবর্ধমর্-সমnয় ] 
 
        কেয়কিদন পের ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের িশবমিnের িসঁিড়র uপর ভাবািব  হiয়া বিসয়া আেছন। 
েবলা 4টা-5টা হiেব। মাsার কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পূেবর্ ঠাকুর িনেজর ঘের েমেঝর uপর িবছানা পাতা -- তাহােত িব াম কিরেতিছেলন। eখনo 
ঠাকুেরর েসবার জনয্ কােছ েকহ থােকন না। hদয় যাoয়ার পর ঠাকুেরর ক  হiেতেছ। কিলকাতা হiেত মাsার 
আিসেল িতিন তাঁহার সে  কথা কিহেত কিহেত, ী ীরাধাকােnর মিnেরর সmুখs িশবমিnেরর িসঁিড়েত আিসয়া 
বিসয়ািছেলন। িকnt মিnর দৃে  হঠাৎ ভাবািব  হiয়ােছন। 
 
        ঠাকুর জগnাতার সে  কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “মা, সbাi বলেছ, আমার ঘিড় িঠক চলেছ। ী ান, 
bhjানী, িহn ু, মুসলমান -- সকেলi বেল, আমার ধমর্ িঠক, িকnt মা, কাrর ঘিড় েতা িঠক চলেছ না। েতামােক 
                                                 
1 েদালযাtার 7 িদন পের হiেব। কারণ gp েpস পি কা মেত oi বৎসর েদালযাtা 4ঠা মাচর্ িছল। ীমo ei পিরেcেদ uেlখ 
কিরয়ােছন, 11i মাচর্, 1882, ীরামকৃ  বলরাম-মিnের আিসয়ািছেলন। -- p: 
2 িdতীয় ভাবাবsা হiেব বিলয়া আমােদর মেন হয়। মাsার মহাশয় িনেজi 19 েসেpmর, 1884-েত uেlখ কিরয়ােছন ‘রাখােলর  
pথম ভাব 1881’। -- p: 
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িঠক েক বুঝেত পারেব। তেব বয্াকুল হেয় ডাকেল েতামার কৃপা হেল সব পথ িদেয় েতামার কােছ েপৗঁছােনা যায়। 
মা, ী ানরা িগজর্ােত েতামােক িক কের ডােক, eকবার েদিখo! িকnt মা, িভতের েগেল েলােক িক বলেব? যিদ 
িকছু হা ামা হয়? আবার কালীঘের যিদ ঢুকেত না েদয়? তেব িগজর্ার েদারেগাড়া েথেক েদিখo।” 
 

[ভkসে  ভজনানেn -- রাখালেpম -- “েpেমর সুরা” ] 
 
        আর eক িদন ঠাকুর িনেজর ঘের েছাট খাটিটর uপর বিসয়া আেছন, আনnময় মূিতর্ -- হাসয্বদন। ীযুk 
কালীকৃে র3 সে  মাsার আিসয়া uপিsত। 
 
        কালীকৃ  জািনেতন না, তাঁহােক তাঁহার বnু েকাথায় লiয়া আিসেতেছন। বnু বিলয়ািছেলন, “ িঁড়র 
েদাকােন যােব েতা আমার সে  eস; েসখােন eক জালা মদ আেছ।” মাsার আিসয়া বnুেক যাহা বিলয়ািছেলন, 
pনামাnর ঠাকুরেক সমs িনেবগন কিরেলন। ঠাকুরo হািসেত লািগেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “ভজানn, bhানn, ei আনni সুরা; েpেমর সুরা। মানবজীবেনর uেdশয্ ঈ ের েpম, 
ঈ রেক ভালবাসা। ভিki সার, jানিবচার কের ঈ রেক জানা বড়i কিঠন।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেত লািগেলন: 
 
  েক জােন কালী েকমন, ষড় দশর্েন না পায় দরশন। 
  আtারােমর আtা কালী pমাণ pণেবর মতন, 
  েস েয ঘেট ঘেট িবরাজ কের icাময়ীর icা েযমন। 
  কালীর uদের bhা  ভা  pকা  তা বুঝ েকমন, 
  েযমন িশব বুেঝেছন কালীর মমর্, aনয্ েকবা জােন েতমন। 
  মূলাধাের সহsাের সদা েযাগী কের মনন, 
  কালী পdবেন হংস-সেন, হংসীrেপ কের রমণ। 
  pসাদ ভােষ, েলােক হােস, সnরেণ িসnু-তরণ, 
  আমার মন বুেঝেছ, pাণ বুেঝ না; ধরেব শশী হেয় বামন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন, ঈ রেক ভালবাসা -- eiিট জীবেনর uেdশয্; েযমন বৃnাবেন েগাপ-
েগাপীরা, রাখালরা ীকৃ েক ভালবাসত। যখন ীকৃ  মথুরায় েগেলন, রাখােলরা তাঁর িবরেহ েকঁেদ েকেঁদ 
েবড়াত। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ঊ র্দৃি  হiয়া গান গািহেতেছন: 
 
  েদেখ eলাম eক নবীন রাখাল, 
  নবীন তrর ডাল ধের,  
  নবীন বৎস েকােল কের, 
                                                 
3 কালীকৃ  ভ াচাযর্ পের িবদয্াসাগর কেলেজ Senior Professor of Sanskrit (সংsৃত ভাষা o সািহেতয্র pধান aধয্াপক) 
হiয়ািছেলন। 
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  বেল, েকাথা ের ভাi কানাi। 
  আবার, কা বi কানাi েবেরায় না ের, 
  বেল েকাথা ের ভাi, 
  আর নয়ন-জেল েভেস যায়। 
 
        ঠাকুেরর েpমমাখা গান িনয়া মাsােরর চkুেত জল আিসয়ােছ। 
 


