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েবলঘের gােম েগািবn মুেখাপাধয্ােয়র বাটীেত ীরামকৃে র নেরnd pভৃিত ভkসে  
কীতর্নানেn 

 
pথম পিরেcদ 

 
        ীরামকৃ  েবলঘের ীযুk েগািবn মুখুেjর বাটীেত ভাগমন কিরয়ােছন। আজ রিববার, (7i ফাlgন) 
18i েফbrয়াির, 1883 ী াb, মাঘ kা dাদশী, পুষয্ানkt। নেরnd, রাম pভৃিত ভkরা আিসয়ােছন, 
pিতেবিশগণ আিসয়ােছন। 7/8টার সময় pথেমi ঠাকুর নেরndািদসে  সংকীতর্েন নৃতয্ কিরয়ািছেলন। 
 

[েবলঘেরবািসেক uপেদশ -- েকন pণাম -- েকন ভিkেযাগ ] 
 
        কীতর্নােn সকেলi uপেবশন কিরেলন। aেনেকi ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন। ঠাকুর মােঝ মােঝ 
বিলেতেছন, “ঈ রেক pণাম কর।” আবার বিলেতেছন, “িতিনi সব হেয় রেয়েছন, তেব eক-eক জায়গায় েবিশ 
pকাশ, েযমন সাধুেত। যিদ বল, d  েলাক েতা আেছ, বাঘ িসংহo আেছ; তা বাঘনারায়ণেক আিল ন করার 
দরকার নাi, দূর েথেক pণাম কের চেল েযেত হয়। আবার েদখ জল, েকান জল খাoয়া যায়, েকান জেল পূজা 
করা যায়, েকান জেল নাoয়া যায়। আবার েকান জেল েকবল আচান-েশাচান হয়।” 
 
        pিতেবশী -- আjা, েবদাnমত িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- েবদাnবাদীরা বেল ‘েসাঽহm ’ bh সতয্, জগৎ িমথয্া; আিমo িমথয্া। েকবল েসi পরbhi 
আেছন। 
 
        “িকnt আিম েতা যায় না; তাi আিম তাঁর দাস, আিম তাঁর সnান, আিম তাঁর ভk -- e-aিভমান খুব ভাল। 
 
        “কিলযুেগ ভিkেযাগi ভাল। ভিk dারাo তাঁেক পাoয়া যায়। েদহবুিd থাকেলi িবষয়বুিd। rপ, রস, গn, 
sশর্, শb -- ei সকল িবষয়। িবষয়বুিd যাoয়া বড় কিঠন। িবষয়বুিd থাকেত ‘েসাঽহm ’ হয় না।1  
 
        “তয্াগীেদর িবষয়বুিd কম, সংসারীরা সবর্দাi িবষয়িচnা িনেয় থােক, তাi সংসারীর পেk ‘দােসাঽহm ’।”  
 

[েবলঘেরবাসী o পাপবাদ ] 
 
        pিতেবশী -- আমরা পাপী, আমােদর িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর নামgণকীতর্ন করেল েদেহর সব পাপ পািলেয় যায়। েদহবৃেk পাপপািখ; তাঁর 
নামকীতর্ন েযন হাততািল েদoয়া। হাততািল িদেল েযমন বৃেkর uপেরর পািখ সব পালায়, েতমিন সব পাপ তাঁর 
নামgণকীতর্েন চেল যায়।2  

                                                 
1 aবয্kা িহ গিতd র্ঃখং েদহবিdরবাপয্েত।                              [গীতা, 12/5] 
2 ...মােমকং শরণং bজ, aহং tাং সবর্পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম।      [গীতা, 18/66] 
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        “আবার েদখ, েমেঠা পুকুেরর জল সূেযর্র তােপ আপনা-আপিন িকেয় যায়। েতমিন তাঁর নামgণকীতর্েন 
পাপ-পু িরণীর জল আপনা-আপিন িকেয় যায়।  
 
        “েরাজ aভয্াস করেত হয়। সাকর্ােস েদেখ eলাম েঘাড়া েদৗড়ুেc তার uপর িবিব eকপােয় দাঁিড়েয় 
রেয়েছ। কত aভয্ােস oiিট হেয়েছ। 
 
        “আর তাঁেক েদখবার জনয্ anতঃ eকবার কের কাঁদ। 
 
        “ei dিট uপায় -- aভয্াস আর aনুরাগ, aথর্াৎ তাঁেক েদখবার জনয্ বয্াকুলতা।” 
 

[েবলঘেরবাসীর ষট্ চেkর গান o ীরামকৃে র সমািধ ] 
 
        ৈবঠকখানাবািড়র েদাতলা ঘেরর বারাnায় ঠাকুর ভkসে  pসাদ পাiেতেছন; েবলা 1টা হiয়ােছ। েসবা 
সমাp হiেত না হiেত িনেচর pা েণ eকিট ভk গান ধিরেলন: 
 
              জাগ জাগ জনিন, 
 মূলাধাের িনdাগত কতিদন গত হল কুলকু িলনী। 
 
        ঠাকুর গান িনয়া সমািধs। শরীর সমs িsর, হাতিট pসাদপােtর uপর েযrপ িছল, িচtিপর্েতর নয্ায় 
রিহল। খাoয়া আর হiল না। aেনকkণ পের ভােবর িকি ৎ uপশম হiেল বিলেতেছন, “আিম িনেচ যাব, আিম 
িনেচ যাব।”     
 
        eকজন ভk তাঁহােক aিত সnপর্েন িনেচ লiয়া যাiেতেছন। 
 
        pা েণi সকােল নামসংকীতর্ন o েpমানেn ঠাকুেরর নৃতয্ হiয়ািছল। eখনo সতরি  o আসন পাতা 
রিহয়ােছ। ঠাকুর eখনo ভাবিব ; গায়েকর কােছ আিসয়া বিসেলন। গায়ক eতkেণ গান থামাiয়ািছেলন। ঠাকুর 
aিত দীনভােব বিলেতেছন, “বাবু, আর-eকবার মােয়র নাম নব।” 
 
        গায়ক আবার গান গািহেতেছন: 
 
                জাগ জাগ জনিন, 
 মূলাধাের িনdাগত কতিদন গত হল কুলকু িলনী। 
 sকাযর্সাধেন চল মা িশেরামেধয্, পরম িশব যথা সহsদলপেd, 
 কির ষট্ চk েভদ (মােগা) ঘচুাo মেনর েখদ, ৈচতনয্rিপিণ। 
 
        গান িনেত িনেত ঠাকুর আবার ভাবািব । 
 


