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ীরামকৃ ভkসে দিkেণ র-মিnের o বলরাম-মিnের
pথম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের রাখাল, রাম, িনতয্েগাপাল, েচৗধুরী pভৃিত ভkসে
[িনজর্েন সাধন -- িফলজিফ -- ঈ রদশর্ন ]
ঠাকুর ীরামকৃ েসi পূবর্ পিরিচত ঘের মধয্ােh েসবার পর ভkসে বিসয়া আেছন। আজ 25েশ
েফbrয়াির, 1883 ী াb (রিববার, 14i ফাlgন, কৃ া তৃতীয়া)।
রাখাল, হিরশ, লাটু, হাজরা আজকাল ঠাকুেরর পদছায়ায় সবর্দা বাস কিরেতেছন। কিলকাতা হiেত রাম,
েকদার, িনতয্েগাপাল, মাsার pভৃিত ভেkরা আিসয়ােছন। আর েচৗধুরী আিসয়ােছন।
েচৗধুরীর সmpিত পtীিবেয়াগ হiয়ােছ। মেনর শািnর জনয্ িতিন ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত কয়বার
আিসয়ােছন। িতিন চারটা পাশ কিরয়ােছন -- রাজ সরকােরর কাজ কেরন।
ীরামকৃ (রাম pভৃিত ভkেদর pিত) -- রাখাল, নেরnd, ভবনাথ eরা িনতয্ িসd -- জn েথেকi ৈচতনয্
আেছ। েলাকিশkার জনয্i শরীরধারণ।
“আর-eকথাক আেছ কৃপািসd। হঠাৎ তাঁর কৃপা হল -- aমিন দশর্ন আর jানলাভ। েযমন হাজার বছেরর
anকার ঘর -- আেলা িনেয় েগেল eকkেণ আেলা হেয় যায়! -- eকটু eকটু কের হয় না।
“যাঁরা সংসাের আেছ তােদর সাধন করেত হয়। িনজর্েন িগেয় বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়।
(েচৗধুরীর pিত) -- “পাি তয্ dারা তাঁেক পাoয়া যায় না।
“আর তাঁর িবষয় েক িবচার কের বুঝেব? তাঁর পাদপেd ভিk যােত হয়, তাi সকেলর করা uিচত।”
[ভী েদেবর knন -- হার-িজত -- িদবয্চkু o গীতা ]
“তাঁর aনn ঐ যর্ -- িক বুঝেব? তাঁর কাযর্i বা িক বুঝেত পারেব?
“ভী েদব িযিন সাkাৎ a বসুর eকজন বসু -- িতিনi শরশযয্ায় েয় কাঁদেত লাগেলন। বলেলন -- িক
আ যর্! পা বেদর সে sয়ং ভগবান সবর্দাi আেছন, তবু তােদর dঃখ-িবপেদর েশষ নাi! ভগবােনর কাযর্ েক
বুঝেব!
“েকu মেন কের আিম eকটু সাধন-ভজন কেরিছ, আিম িজেতিছ। িকnt হার-িজত তাঁর হােত। eখােন
eকজন মাগী (েবশয্া) মরবার সময় সjােন গ ালাভ করেল।”
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েচৗধুরী -- তাঁেক িকrেপ দশর্ন করা যায়?
ীরামকৃ -- e-চেk েদখা যায় না। িতিন িদবয্চkু েদন, তেব েদখা যায়। aজুর্নেক িব rপ-দশর্েনর সময়
ঠাকুর িদবয্চkু িদছেলন।
“েতামার িফলজিফেত (Philosophy) েকবল িহসাব িকতাব কের! েকবল িবচার কের! oেত তাঁেক
পাoয়া যায় না।”
[aেহতুকী ভিk -- মূলকথা -- রাগানুগাভিk ]
“যিদ রাগভিk হয় -- aনুরােগর সিহত ভিk -- তাহেল িতিন িsর থাকেত পােরন না।
“ভিk তাঁর িকrপ িpয় -- েখাল িদেয় জাব েযমন গrর িpয় -- গবগব কের খায়।
“রাগভিk -- dাভিk -- aেহতুকী ভিk। েযমন phােদর।
“তুিম বড়েলােকর কােছ িকছু চাo না -- িকnt েরাজ আস -- তােক েদখেত ভালবাস। িজjাসা করেল বল,
‘আjা, দরকার িকছু নাi -- আপনােক েদখেত eেসিছ।’ eর নাম aেহতুকী ভিk। তুিম ঈ েরর কােছ িকছু চাo
না -- েকবল ভালবাস।”
ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন:
আিম মুিk িদেত কাতর নi
dাভিk িদেত কাতর হi।
আমার ভিk েযবা পায়, তাের েকবা পায়,
েস েয েসবা পায়, হেয় িtেলাকজয়ী ৷৷
ন চndাবলী ভিkর কথা কi।
ভিkর কারেণ পাতাল ভবেন,
বিলর dাের আিম dারী হেয় রi ৷৷
dাভিk eক আেছ বৃnাবেন,
েগাপ-েগাপী িবেন aেনয্ নািহ জােন।
ভিkর কারেণ নেnর ভবেন,
িপতাjােন নেnর বাধা মাথায় বi ৷৷
“মূলকথা ঈ ের রাগানুগা ভিk। আর িবেবক ৈবরাগয্।”
েচৗধুরী -- মহাশয়, gr না হেল িক হেব না?
ীরামকৃ -- সিcদানni gr।
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“শবসাধন কের i দশর্েনর সময় gr সামেন eেস পেড়ন -- আর বেলন, ‘oi েদখ্ েতার i ।’ -- তারপর
gr iে লীন হেয় যান। িযিন gr িতিনi i । gr েখi ধের েদন।
“aনnbত কের। িকnt পূজা কের -- িব েু ক। তাঁরi মেধয্ ঈ েরর aনnrপ!”
[ ীরামকৃে র সবর্ধমর্-সমnয় ]
(রামািদ ভkেদর pিত) -- “যিদ বল েকাn মূিতর্র িচnা করব; েয-মূিতর্ ভাল লােগ তারi ধয্ান করেব।
িকnt জানেব েয, সবi eক।
“কাr uপর িবেdষ করেত নাi। িশব, কালী, হির -- সবi eেকরi িভn িভn rপ। েয eক কেরেছ েসi
ধনয্।
“বিহঃ ৈশব, hেদ কালী, মুেখ হিরেবাল।
“eকটু কাম-েkাধািদ না থাকেল শরীর থােক না। তাi েতামরা েকবল কমাবার েচ া করেব।”
ঠাকুর েকদারেক েদিখয়া বিলেতেছন -“iিন েবশ। িনতয্o মােনন, লীলাo মােনন। eকিদেক bh, আবার েদবলীলা-মানুষলীলা পযর্n।”
েকদার বেলন েয, ঠাকুর মানুষেদহ লiয়া aবতীণর্ হiয়ােছন।
[সnয্াসী o কািমনী -- ভkা stীেলাক ]
িনতয্েগাপালেক েদিখয়া ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন -“eর েবশ aবsা!
(িনতয্েগাপােলর pিত) -- “তুi েসখােন েবিশ যাসিন। -- কখনo eকবার েগিল। ভk হেলi বা -েমেয়মানুষ িকনা। তাi সাবধান।
“সnয্াসীর বড় কিঠন িনয়ম। stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। eিট সংসারী েলােকেদর পেk নয়।
stীেলাক যিদ খুব ভko হয় -- তবুo েমশােমিশ করা uিচত নয়। িজেতিndয় হেলo -- েলাকিশkার জনয্
তয্াগীর e-সব করেত হয়।
“সাধুর েষাল আনা তয্াগ েদখেল aনয্ েলােক তয্াগ করেত িশখেব। তা না হেল তারাo পেড় যােব। সnয্াসী
জগdgr।”
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eiবার ঠাকুর o ভেkরা uিঠয়া েবড়াiেতেছন। মাsার phােদর ছিবর সmুেখ দাঁড়াiয়া ছিব েদিখেতেছন।
phােদর aেহতুকী ভিk -- ঠাকুর বিলয়ােছন।
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