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ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ ের নেরndািদ anর o aনয্ানয্ ভkসে
pথম পিরেcদ
দিkেণ ের েকদােরর uৎসব
দিkেণ র-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ েকদারািদ ভkসে কথা কিহেতেছন। আজ রিববার, aমাবসয্া, (29
েশ াবণ 1289) 13i aগs 1882 ী াb। েবলা 5টা হiেব।
ীযুk েকদার চাটুেজয্, হািলসহের বাটী। সরকারী aয্াকাunয্ােnর কাজ কিরেতন। aেনকিদন ঢাকায়
িছেলন; েস-সমেয় ীযুk িবজয় েগাsামী তাঁহার সিহত সবর্দা ীরামকৃে র িবষয় আলাপ কিরেতন। ঈ েরর কথা
িনেলi তাঁহার চkু arপূণর্ হiত। িতিন পূেবর্ bাhসমাজভুk িছেলন।
ঠাকুর িনেজর ঘেরর দিkেণর বারাnায় ভkসে বিসয়া আেছন। রাম, মেনামহন, সুেরnd, রাখাল, ভবনাথ,
মাsার pভৃিত aেনক ভেkরা uপিsত আেছন। েকদার আজ uৎসব কিরয়ােছন। সমs িদন আনেn aিতবািহত
হiেতেছ। রাম eকিট osাদ আিনয়ািছেলন, িতিন গান গািহয়ােছন। গােনর সময় ঠাকুর সমািধs হiয়া ঘেরর েছাট
খাটিটেত বিসয়ািছেলন। মাsার o aনয্ানয্ ভেkরা তাঁহার পাদমূেল বিসয়ািছেলন।
[সমািধতtt o সবর্ধমর্-সমnয় -- িহnু, মুসলমান o ী ান ]
ঠাকুর কথা কিহেত কিহেত সমািধতtt বুঝাiেতেছন। বিলেতেছন, “সিcদানnলাভ হেল সমািধ হয়। তখন
কমর্তয্াগ হেয় যায়। আিম osােদর নাম কিc eমন সময় osাদ eেস uপিsত, তখন আর তার নাম করবার িক
pেয়াজন। েমৗমািছ ভনভন কের কতkণ? যতkণ না ফুেল বেস। িকnt সাধেকর পেk কমর্তয্াগ করেল হেব না।
পূজা, জপ, ধয্ান, সnয্া, কবচািদ, তীথর্ -- সবi করেত হয়।
“লােভর পর যিদ েকu িবচার কের, েস েযমন েমৗমািছ মধুপান করেত করেত আধ আধ gনgন কের।”
osাদিট েবশ গান গািহয়ািছেলন। ঠাকুর pসn হiয়ােছন। তাঁহােক বিলেতেছন, “েয মানুেষ eকিট বড় gণ
আেছ, েযমন স ীতিবদয্া, তােত ঈ েরর শিk আেছ িবেশষrেপ!”
osাদ -- মহাশয়, িক uপােয় তাঁেক পাoয়া যায়?
ীরামকৃ -- ভিki সার, ঈ র েতা সবর্ভূেত আেছন; তেব ভk কােক বিল? যার মন সবর্দা ঈ েরেত
আেছ। আর aহংকার aিভমান থাকেল হয় না। ‘আিম’rপ িঢিপেত ঈ েরর কৃপাrপ জল জেম না, গিড়েয় যায়।
আিম যnt।
(েকদারািদ ভkেদর pিত) -- “সব পথ িদেয় তাঁেক পাoয়া যায়। সব ধমর্i সতয্। ছােদ uঠা িনেয় িবষয়।
তা তুিম পাকা িসঁিড় িদেয়o uঠেত পার; কােঠর িসঁিড় িদেয়o uঠেত পার; বাঁেশর িসঁিড় িদেয়o uঠেত পার; আর
দিড় িদেয়o uঠেত পার। আবার eকিট আেছালা বাঁশ িদেয়o uঠেত পার।
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“যিদ বল, oেদর ধেমর্ aেনক ভুল, কুসংsার আেছ; আিম বিল, তা থাকেলi বা, সকল ধেমর্i ভুল আেছ।
সbাi মেন কের আমার ঘিড়i িঠক যােc। বয্াকুলতা থাকেলi হল; তাঁর uপর ভালবাসা, টান থাকেলi হল।
িতিন েয anযর্ামী, anেরর টান বয্াকুলতা েদখেত পান। মেন কর, eক বােপর aেনকgিল েছেল, বড় েছেলরা
েকu বাবা, েকu পাপা -- ei সব s বেল তাঁেক ডােক। যারা ‘বা’ িক ‘পা’ পযর্n বলেত পাের -- বাবা িক
তােদর uপর রাগ করেবন? বাবা জােনন েয, oরা আমােকi ডাকেছ তেব ভাল ucারণ করেত পাের না। বােপর
কােছ সব েছেলi সমান।
“আবার ভেkরা তাঁেকi নানা নােম ডাকেছ; eক বয্িkেকi ডাকেছ। eক পুকুেরর চারিট ঘাট। িহnুরা জল
খােc eকঘােট বলেছ জল; মুসলমানরা আর-eক ঘােট খােc বলেছ পািন; iংেরজরা আর-eকঘােট খােc বলেছ
oয়াটার; আবার aনয্ েলাক eকঘােট বলেছ aqua।
“eক ঈ র তাঁর নানা নাম।”
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