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সাকার-িনরাকার -- ঠাকুর ীরামকৃে র রামনােম সমািধ 
 
        eiবার ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  ঘেরর utর-পূবর্ বারাnায় আিসয়ােছন। ভkেদর মেধয্ দিkেণ রবাসী 
eকজন গৃহso বিসয়া আেছন। িতিন গৃেহ েবদাn-চচর্া কেরন। ঠাকুেরর সmুেখ ীযুk েকদার চাটুেজয্র সে  িতিন 
শbbh সmেn কথা কিহেতেছন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o aবতারবাদ -- ঠাকুর ীরামকৃ  o সবর্ধমর্-সমnয় ] 
 
        দিkেণ রবাসী -- ei aনাহত শb সবর্দা anের-বািহের হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- ধু শb হেল েতা হেব না, শেbর pিতপাতয্ eকিট আেছ। েতামার নােম িক ধু আমার 
আনn হয়? েতামায় না েদখেল েষাল আনা আনn হয় না। 
 
        দ: িনবাসী -- oi শbi bh। oi aনাহত শb। 
 
        ীরামকৃ  (েকদােরর pিত) -- oঃ বুেঝছ? eঁর ঋিষেদর মত। ঋিষরা রামচndেক বলেলন, “েহ রাম, 
আমরা জািন তুিম দশরেথর বয্াটা। ভরdাজািদ ঋিষরা েতামায় aবতার েজেন পূজা কrন। আমরা aখ  
সিcদানnেক চাi!” রাম ei কথা েন েহেস চেল েগেলন। 
 
        েকদার -- ঋিষরা রামেক aবতার জােনন নাi। ঋিষরা েবাকা িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (গmীরভােব) -- আপিন eমন কথা বেলা না। যার েযমন rিচ। আবার যার যা েপেট সয়। eকটা 
মাছ eেন মা েছেলেদর নানারকম কের খাoয়ান। কাrেক েপালাo কের েদন; িকnt সকেলর েপেট েপালাo সয় 
না। তাi তােদর মােছর েঝাল কের েদন। যার যা েপেট সয়। আবার েকu মাছ ভাজা, মােছর amল ভালবােস। 
(সকেলর হাসয্) যার েযমন rিচ। 
 
        “ঋিষরা jানী িছেলন, তাi তাঁরা aখ  সিcদানnেক চাiেতন। আবার ভেkরা aবতারেক চান -- ভিk 
আsাদন করবার জনয্। তাঁেক দশর্ন করেল মেনর anকার দূের যায়। পুরােণ আেছ, রামচnd যখন সভােত eেলন, 
তখন সভায় শত সূযর্ েযন uদয় হল। তেব সভাসd  েলােকরা পুেড় েগল না েকন? তার utর -- তাঁর েজয্ািতঃ জড় 
েজয্ািতঃ নয়। সভাs সকেলর hৎপd psুিটত হল। সূযর্ uঠেল পd psুিটত হয়।” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দাঁড়াiয়া ভkেদর কােছ ei কথা বিলেতেছন। বিলেত বিলেতi eেকবাের বাহয্রাজয্ 
ছািড়য়া মন anমুর্খ হiল! “hৎপd psুিটত হiল।” -- ei কথািট ucারণ কিরেত না কিরেত ঠাকুর eেকবাের 
সমািধs। 
 
        ঠাকুর সমািধমিnের। ভগবানদশর্ন কিরয়া ীরামকেৃ র hৎপd িক psুিটত হiল! েসi eকভােব 
দ ায়মান। িকnt বাহয্শূনয্। িচtািপর্েতর নয্ায়। ীমুখ ujjল o সহাসয্। ভেkরা েকহ দাঁড়াiয়া, েকহ বিসয়া; 
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aবাk ; eকদৃে  ei adুত েpম রােজয্র ছিব। ei aদৃ পূবর্ সমািধ-িচt সnশর্ন কিরেতেছন। 
 
        aেনকkণ পের সমািধ ভ  হiল। 
 
        ঠাকুর দীঘর্িনঃ াস েফিলয়া ‘রাম’ ei নাম বারবার ucারণ কিরেতেছন। নােমর বেণর্ বেণর্ েযন aমৃত 
ঝিরেতেছ। ঠাকুর uপিব  হiেলন। ভেkরা চতুর্িদেক বিসয়া eকদৃে  েদিখেতেছন।  
 
        ীরামকৃ  (ভkিদেগর pিত) -- aবতার যখন আেস, সাধারণ েলােক জানেত পাের না -- েগাপেন আেস। 
di-চািরজন anর  ভk জানেত পাের। রাম পূণর্bh, পূণর্ aবতার -- e-কথা বারজন ঋিষ েকবল জানত। 
aনয্ানয্ ঋিষরা বেলিছল, ‘েহ রাম, আমরা েতামােক দশরেথর বয্াটা বেল জািন।” 
 
        “aখ  সিcদানnেক িক সকেল ধরেত পাের? িকnt িনেতয্ uেঠ েয িবলােসর জনয্ লীলায় থােক, তারi 
পাকা ভিk। িবলােত কুiন (রানী)-েক েদেখ eেল পর, তখন কুiন-eর কথা, কুiন-eর কাযর্ -- e সকল বণর্না 
করা চলেত পাের। কুiন-eর কথা তখন বলা িঠক িঠক হয়। ভরdাজািদ ঋিষ রামেক sব কেরিছেলন, আর 
বেলিছেলন, “েহ রাম, তুিমi েসi aখ  সিcদানn। তুিম আমােদর কােছ মানুষrেপ aবতীণর্ হেয়ছ। বstত তুিম 
েতামার মায়া আ য় কেরছ বেল, েতামােক মানুেষর মেতা েদখােc!’ ভরdাজািদ ঋিষ রােমর পরম ভk। তাঁেদর 
ভিk পাকাভিk।” 
 


