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ীযুk িবজয়কৃ েগাsামী o aনয্ানয্ ভেkর pিত ঠাকুর ীরামকৃে র uপেদশ
pথম পিরেcদ
ন জায়েত িmয়েত বা কদািচnায়ং ভূtাঽভিবতা বা ন ভূয়ঃ ৷
aেজা িনতয্ঃ শা েতাঽয়ং পুরােণা ন হনয্েত হনয্মােন শরীের ৷৷
[গীতা -- 2।20]
মুkপুrেষর শরীরতয্াগ িক আtহতয্া?
দিkেণ র কালীবািড়েত ীযুk িবজয়কৃ েগাsামী ভগবান ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। সে
িতন-চারিট bাhভk। 29েশ agহায়ণ, kা চতুথর্ী িতিথ। বৃহsিতবার, iংেরজী 14i িডেসmর 1882 ী াb।
পরমহংসেদেবর পরমভk ীযুk বলরােমর সিহত iঁহারা েনৗকা কিরয়া কিলকাতা হiেত আিসয়ােছন। ীরামকৃ
মধয্াhকােল সেব মাt eকটু িব াম কিরেতেছন। রিববােরi েবিশ েলাক সমাগম হয়। েয-সকল ভেkরা eকােn
তাঁহার সিহত কেথাপকথন কিরেত চান, তাঁহারা pায় aনয্ িদেনi আেসন।
পরমহংসেদব তkেপােশর uপর uপিব । িবজয়, বলরাম, মাsার o aনয্ানয্ ভেkরা পি মাসয্ হiয়া,
তাঁহার িদেক মুখ কিরয়া েকহ মাdেরর uপর। েকহ ধু েমেঝর uপর বিসয়া আেছন। ঘেরর পি মিদেকর dারমধয্
িদয়া ভাগীরথী েদখা যাiেতিছল। শীতকােলর িsরা scলসিললা ভাগীরথী। dােরর পরi পি েমর aধর্ম লাকার
বারাnা, তৎপেরi পুে াদয্ান, তারপর েপাsা। েপাsার পি মগােয় পুণয্সিললা কলুষহািরণী গ া, েযন ঈ র
মিnেরর পাদমূল আনেn েধৗত কিরেত যাiেতিছেলন।
শীতকাল, তাi সকেলর গােয় গরম কাপড়। িবজয় শূলেবদনায় দাrণ যntণা পান; তাi সে িশিশ কিরয়া
ঔষধ আিনয়ােছন -- ঔষধ েসবেনর সময় হiেল খাiেবন। িবজয় eখন সাধারণ bাhসমােজর eকজন
েবতনেভাগী আচাযর্। সমােজর েবদীর uপর বিসয়া তাঁহােক uপেদশ িদেত হয়। তেব eখন সমােজর সিহত নানা
িবষেয় মতেভদ হiেতেছ। কমর্ sীকার কিরয়ােছন, িক কেরন, sাধীনভােব কথাবাতর্া বা কাযর্ কিরেত পােরন না।
িবজয় aিত পিবt বংেশ -- aৈdত েগাsামীর বংেশ জngহণ কিরয়ােছন। aৈdত েগাsামী jানী িছেলন -িনরাকার পরbেhর িচnা কিরেতন, আবার ভিkর পরাকা া েদখাiয়া িগয়ােছন! িতিন ভগবান ৈচতনয্েদেবর
eকজন pধান পাষর্দ -- হিরেpেম মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেত কিরেত পিরধানবst খিসয়া যাiত। িবজয়o
bাhসমােজ আিসয়ােছন -- িনরাকার পরbেhর িচnা কেরন; িকnt মহাভk পূবর্পুrষ ীaৈdেতর েশািণত ধমনী
মেধয্ pবািহত হiেতিছল, শরীর মধয্িsত হিরেpেমর বীজ eখন pকােশাnুখ -- েকবল কাল pতীkা কিরেতেছ!
তাi িতিন ভগবান ীরামকৃে র েদবdলর্ভ হিরেpেম “গরগর মেতায়ারা” aবsা েদিখয়া মুg হiয়ােছন। মntমুg
সপর্ েযমন ফণা ধিরয়া সাপুেড়র কােছ বিসয়া থােক, িবজয়o পরমহংসেদেবর ীমুখিনঃসৃত ভাগবত িনেত
িনেত মুg হiয়া তাঁহার িনকেট বিসয়া থােকন। আবার যখন িতিন হিরেpেম বালেকর নয্ায় নৃতয্ কিরেত থােকন,
িবজয়o তাঁহার সে নৃতয্ কিরেত থােকন।
িব রু eঁেড়দেয় বািড়, িতিন গলায় kুর িদয়া শরীরতয্াগ কিরয়ােছন। আজ pথেম তাঁহারi কথা হiেতেছ।
ীরামকৃ (িবজয়, মাsার o ভkেদর pিত) -- েদখ, ei েছেলিট শরীরতয্াগ কেরেছ নলুম, মনটা
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খারাপ হেয় রেয়েছ। eখােন আসত, sুেল পড়ত, িকnt বলত -- সংসার ভাল লােগ না। পি েম িগেয় েকান
আtীেয়র কােছ িকছুিদন িছল -- েসখােন িনজর্েন মােঠ, বেন, পাহােড় সবর্দা বেস ধয্ান করত। বেলিছল েয, কত
িক ঈ রীয় rপ দশর্ন কির।
“েবাধ হয় -- েশষ জn। পূবর্জেn aেনক কাজ করা িছল। eকটু বাকী িছল, েসiটুকু বুিঝ eবার হেয় েগল।
“পূবজ
র্ েnর সংsার মানেত হয়। েনিছ, eকজন শবসাধন করিছল, গভীর বেন ভগবতীর আরাধনা
করিছল। িকnt েস aেনক িবভীিষকা েদখেত লাগল; েশেষ তােক বােঘ িনেয় েগল। আর-eকজন বােঘর ভেয়
িনকেট eকটা গােছর uপের uেঠিছল। শব আর aনয্ানয্ পূজার uপকরণ ৈতয়ার েদেখ েস েনেম eেস আচমন কের
শেবর uপের বেস েগল। eকটু জপ করেত করেত মা সাkাৎকার হেলন o বলেলন -- আিম েতামার uপর pসn
হেয়িছ, তুিম বর নাo। মার পাদপেd pণত হেয় েস বলেল -- মা, eকটা কথা িজjাসা কির, েতামার কা েদেখ
aবাক হেয়িছ! েস বয্িk eত েখেট, eত আেয়াজন কের, eতিদন ধের েতামার সাধনা করিছল, তােক েতামার
দয়া হল না! আর আিম িকছু জািন না, িন না, ভজনহীন, সাধনহীন, jানহীন, ভিkহীন, আমার uপর eত কৃপা
হল! ভগবতী হাসেত হাসেত বলেলন, ‘বাছা! েতামার জnাnেরর কথা sরণ নাi, তুিম জn জn আমার তপসয্া
কেরিছেল, েসi সাধনবেল েতামার erপ েজাটপাট হেয়েছ, তাi আমার দশর্ন েপেল। eখন বল িক বর চাo’?”
eকজন ভk বিলেলন, আtহতয্া কেরেছ েন ভয় হয়।
ীরামকৃ -- আtহতয্া করা মহাপাপ, িফের িফের সংসাের আসেত হেব, আর ei সংসার-যntণা েভাগ
করেত হেব।
“তেব যিদ i েরর দশর্ন হেয় েকu শরীরতয্াগ কের, তােক আtহতয্া বেল না। েস শরীরতয্ােগ েদাষ নাi।
jানলােভর পর েকu েকu শরীর তয্াগ কের। যখন েসানার pিতমা eকবার মািটর ছাঁেচ ঢালাi হয়, তখন মািটর
ছাঁচ রাখেতo পাের, েভেঙ েফলেতo পাের।
“aেনক বছর আেগ বরাহনগর েথেক eকিট েছাকরা আসত, uেমর কুিড় বছর হেব, েগাপাল েসন যখন
eখােন আসত তখন eত ভাব হত েয, hদয় েক ধরেত হত -- পােছ পেড় িগেয় হাত-পা েভেঙ যায়! েস েছাকরা
eকিদন হঠাৎ আমার পােয় হাত িদেয় বলেল, আর আিম আসেত পারব না -- তেব আিম চললুম। িকছুিদন পের
নলাম েয, েস শরীরতয্াগ কেরেছ।”
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