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সpদশ পিরেcদ 
 

ীরামলাল pভৃিতর গান o ীরামকৃে র সমািধ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  গান গািহেত বিলেলন। রামলাল o কালীবািড়র eকিট bাhণ কমর্চারী গািহেতেছন। 
স েতর মেধয্ eকিট বাঁয়ার েঠকা --  
 
(1) --  hিদ-বৃnাবেন বাস যিদ কর কমলাপিত ৷ 
 oেহ ভিkিpয়, আমার ভিk হেব রাধাসতী ৷৷ 
 মুিk কামনা আমাির, হেব বৃেn েগাপনারী, 
 েদহ হেব নেnর পুরী, েsহ হেব মা যেশামতী ৷৷ 
 আমার ধর ধর জনাদর্ন, পাপভার েগাবধর্ন, 
 কামািদ ছয় কংসচের ংস কর সmpিত ৷৷ 
 বাজােয় কৃপা বাঁশির, মনেধনুেক বশ কির, 
 িত  hিদেগাে  পুরাo i  ei িমনিত ৷৷ 
 আমার েpমrপ যমুনাকুেল, আশাবংশীবটমূেল, 
 sদাস েভেব সদয়ভােব, সতত কর বসিত ৷ 
 যিদ বল রাখাল-েpেম, বnী থািক bজধােম, 
 jানহীন রাখাল েতামার, দাস হেব েহ দাশরিথ ৷৷ 
 
(2) --  নবনীরদবরণ িকেস গণয্ শয্ামচাঁদ rপ েহের,  
 কেরেত বাঁিশ aধের হািস, rেপ ভুবন আেলা ের ৷৷ 
 জিড়ত পীতবসন, তিড়ত িজিন ঝলমল, 
 আেnািলত চরণাবিধ hিদসেরােজ বনমাল, 
 িনেত যুবতী-জািতকুল, আেলা কের যমুনাকুল, 
 নnকুলচnd যত চnd িজিন িবহের ৷৷ 
 শয্ামgণধাম পিশ, হাম হিদমিnের, 
 pাণ মন jান সিখ হের িনল বাঁিশর sের, 
 গ ানারায়েণর েয dঃখ েস-কথা বিলব কাের, 
 জানেত যিদ েযেত েগা সখী যমুনায় জল আিনবাের ৷৷ 
 
(3) --  শয্ামাপদ-আকােশেত মন ঘুিড়খান uড়েতিছল; 
 কলুেষর কুবাতাস েপেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল। 
 

[ঈ রলােভর uপায় aনুরাগ -- েগাপীেpম -- “aনুরাগ বাঘ” ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- বাঘ েযমন কপকপ কের জােনায়ার েখেয় েফেল, েতমিন “aনুরাগ বাঘ” 
কাম েkাধ ei সব িরপুেদর েখেয় েফেল। ঈ ের eকবার aনুরাগ হেল কামেkাধািদ থােক না। েগাপীেদর oi 
aবsা হেয়িছল। কৃে  aনুরাগ। 
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        “আবার আেছ ‘aনুরাগ a ন’। ীমতী বলেছন, ‘সিখ, চতুিদর্ক কৃ ময় েদখিছ!’ তারা বলেল, ‘সিখ, 
aনুরাগ-a ন েচােখ িদেয়ছ তাi oirপ েদখছ।’ erপ আেছ েয, বয্ােঙর মু ু পুিড়েয় কাজল ৈতয়ার কের, েসi 
কাজল েচােখ িদেল চািরিদক সপর্ময় েদেখ! 
 
        “যারা েকবল কািমনী-কা ন িনেয় আেছ -- ঈ রেক eকবারo ভােব না, তারা বdজীব। তােদর িনেয় িক 
মহৎ কাজ হেব? েযমন কােক েঠাকরােনা আম, ঠাকুর েসবায় লােগ না, িনেজর েখেতo সেnহ। 
 
        “বdজীব -- সংসারী জীব, eরা েযমন gিটেপাকা। মেন করেল েকেট েবিরেয় আসেত পাের; িকnt িনেজ ঘর 
বািনেয়েছ, েছেড় আসেত মায়া হয়। েশেষ মৃতুয্। 
 
        “যারা মুkজীব, তারা কািমনী-কা েনর বশ নয়। েকান েকান gিটেপাকা aত যেtর gিট েকেট েবিরেয় 
আেস। েস িকnt d-eকটা। 
 
        “মায়ােত ভুিলেয় রােখ। d-eকজেনর jান হয়; তারা মায়ার েভলিকেত েভােল না; কািমনী-কা েনর বশ 
হয় না। আঁতুড়ঘেরর ধূলহাঁিড়র েখালা েয পােয় পের, তার বািজকেরর ডয্াm  ডয্াm  শেbর েভলিক লােগ না। 
বািজকর িক করেছ েস িঠক েদখেত পায়। 
 
        “সাধনিসd আর কৃপািসd। েকu েকu aেনক কে  েkেt জল েছঁেচ আেন; আনেত পারেল ফসল হয়। 
কাr জল েছঁচেত হল না, বৃি র জলর েভেস েগল। ক  কের জল আনেত হল না। ei মায়ার হাত েথেক eড়ােত 
েগেল ক  কের সাধন করেত হয়। কৃপািসেdর ক  করেত হয় না। েস িকnt d-eক জনা। 
 
        “আর িনতয্িসd, eেদর জেn জেn jানৈচতনয্ হেয় আেছ। েযমন েফায়ারা বুেজ আেছ। িমstী eটা খুলেত 
েফায়ারাটাo খুেল িদেল, আর ফরফর কের জল েবrেত লাগল! িনতয্িসেdর pথম aনুরাগ যখন েলােক েদেখ, 
তখন aবাk  হয়। বেল eত ভিk-ৈবরাগয্-েpম েকাথায় িছল?” 
 
        ঠাকুর aনুরােগর কথা বিলেতেছন। েগাপীেদর aনুরােগর কথা। আবার গান হiেত লািগল। রামলাল 
গািহেতেছন: 
 
 নাথ! িতিম সবর্s আমার। pাণাধার সারাৎসার; 
 নািহ েতামা িবেন েকহ িtভুবেন, বিলবার আপনার ৷৷ 
 তুিম সুখ শািn, সহায় সmল, সmদ ঐ যর্, jান বুিd বল, 
 তুিম বাসগৃহ, আরােমর sল, আtীয় বnু পিরবার ৷৷ 
 তুিম iহকাল, তুিম পিরtাণ, তুিম পরকাল, তুিম sগর্ধাম, 
 তুিম শাstিবিধ grকlতr, aনn সুেখর আধার ৷৷ 
 তুিম েহ uপায়, তুিম েহ uেdশয্, তুিম s া পাতা তুিম েহ uপাসয্, 
 দ দাতা িপতা, েsহময়ী মাতা, ভবাণর্েব কণর্ধার (তুিম) ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- আহা িক গান! “তুিম সবর্s আমার!” েগাপীরা akুর আসবার পর ীমতীেক 
বলেল, রােধ! েতার সবর্s ধন হের িনেত eেসেছ! ei ভালবাসা। ভগবােনর জনয্ ei বয্াকুলতা। 
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        আবার গান চিলেত লািগল: 
 
(1) -- েধােরা না েধােরা না রথচk রথ িক চেk চেল, 
 েয চেkর চেkর চkী হির যার চেk জগৎ চেল। 
 
(2) -- পয্ারী! কার তের আর, গাঁথ হার যতেন। 
 
        গান িনেত িনেত ঠাকুর ীরামকৃ  গভীর সমািধিসnুমেধয্ মg হiেলন! ভেkরা eকদৃে  ঠাকুেরর িদেক 
aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। আর সাড়াশb নাi। ঠাকুর সমািধs! হাতেজাড় কিরয়া বিসয়া আেছন, েযমন 
ফেটাgােফ েদখা যায়। েকবল চেkর বািহেরর েকাণ িদয়া আনnধারা পিড়েতেছ। 
 

[ঈ েরর সিহত কথা -- ীরামকৃে র দশর্ন -- কৃ  সবর্ময় ] 
 
        aেনকkণ পের ঠাকুর eকটু pকৃতs হiেলন। িকnt সমািধর মেধয্ যাঁেক দশর্ন কিরেতিছেলন, তাঁর সে  িক 
কথা কিহেতেছন। eকিট-আধিট েকবল ভkেদর কােন েপৗঁিছেতেছ। ঠাকুর আপনা-আপিন বিলেতেছন, “তুিমi 
আিম আিমi তুিম। তুিম খাo, তুিম আিম খাo!... েবশ িকnt কc। 
 
        “e িক নয্াবা েলেগেছ। চািরিদেকi েতামােক েদখিছ! 
 
        “কৃ  েহ দীনবnু pাণবlভ! েগািবn!” 
 
        pাণবlভ! েগািবn! বিলেত বিলেত আবার সমািধs হiেলন। ঘর িনsb। ভkগণ মহাভাবময় ঠাকুর 

ীরামকৃ েক -- aতৃp-নয়েন বারবার েদিখেতেছন। 


