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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o সাকার-িনরাকার 
 
        রািt pায় সােড় নয়টা। ী ীanপূণর্া ঠাকুরদালান আেলা কিরয়া আেছন। সmুেখ ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  
দাঁড়াiয়া। সুেরnd, রাখাল, েকদার, মাsার, রাম, মেনােমাহন o aনয্ানয্ aেনক ভেkরা রিহয়ােছন। তাঁহারা 
সকেল ঠাকুেরর সে  pসাদ পাiয়ােছন। সুেরnd সকলেক পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiয়ােছন। eiবার ঠাকুর 

ীরামকৃ  দিkেণ র-বাগােন pতয্াবতর্ন কিরেবন। ভেkরাo s s ধােম চিলয়া যাiেবন। সকেলi ঠাকুরদালােন 
আিসয়া সমেবত হiয়ােছন। 
 
        সুেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- আজ িকnt মােয়র নাম eকিটo হল না। 
 
        ীরামকৃ  (ঠাকুেরর pিতমা েদখাiয়া) -- আহা, েকমন দালােনর েশাভা হেয়েছ। মা েযন আেলা কের বেস 
আেছন। erপ দশর্ন কেl কত আনn হয়। েভােগর icা, েশাক -- e-সব পািলেয় যায়। তেব িনরাকার িক দশর্ন 
হয় না -- তা নয়। িবষয়বুিd eকটুo থাকেল হেব না; ঋিষরা সবর্তয্াগ কের aখ  সিcদানেnর িচnা কেরিছেলন। 
 
        “iদানীং bhjানীরা ‘aচল ঘন’ বেল গান গায়, -- আমার আলুনী লােগ। যারা গান গায়, েযন িম রস পায় 
না। িচেটgেড়র পানা িদেয় ভুেল থাকেল, িমছরীর পানার সnান কেt icা হয় না। 
 
        “েতামরা েদখ, েকমন বািহের দশর্ন কc আর আনn পাc। যারা িনরাকার িনরাকার কের িকছু পায় না, 
তােদর না আেছ বািহের না আেছ িভতের।” 
 
        ঠাকুর মার নাম কিরয়া গান গািহেতেছন: 
 
  েগা আনnময়ী হেয় আমায় িনরানn কর না। 
 o dিট চরণ িবনা আমার মন, aনয্ িকছু আর জােন না ৷৷ 
 তপন-তনয়, আমায় মn কয়, িক েদােষ তােতা জািন না। 
 ভবানী বিলেয়, ভেব যাব চেল, মেন িছল ei বাসনা, 
 aকূলপাথের ডুবােব আমাের, sপেনo তা জািন না ৷৷ 
 aহরহিনর্িশ ীdগর্ানােম ভািস, তবু dখরািশ েগল না। 
 eবার যিদ মির, o হরসুnরী, (েতার) dগর্ানাম েকu আর লেব না ৷৷ 
 
        আবার গািহেতেছন: 
 
  বল ের বল ীdগর্ানাম। (oের আমার আমার মন ের) ৷৷ 
 dগর্া dগর্া dগর্া বেল পথ চেল যায়। 
  শূলহেs শূলপািণ রkা কেরন তায় ৷৷ 
 তুিম িদবা, তুিম সnয্া, তুিম েস যািমনী। 
  কখন পুrষ হo মা, কখন কািমনী ৷৷ 
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 তুিম বল ছাড় ছাড় আিম না ছািড়ব। 
  বাজন নূপুর হেয় মা চরেণ বািজব ৷৷ 
  (জয় dগর্া ীdগর্া বেল)। 
 শ রী হiেয় মােগা গগেন uিড়েব। 
  মীন হেয় রব জেল নেখ তুেল লেব ৷৷ 
 নখাঘােত bhময়ী যখন যােব েমার পরাণী, 
  কৃপা কের িদo রাঙা চরণ dখািন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার pিতমার সmুেখ pণাম কিরেলন। eiবার িসঁিড়েত নািমবার সময় ডািকয়া 
বিলেতেছন, “o রা-জু-আ”? (o রাখাল, জুেতা সব আেছ, না হািরেয় েগেছ?) 
 
        ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। সুেরnd pণাম কিরেলন। aনয্ানয্ ভেkরাo pণাম কিরেলন। রাsায় চাঁেদর আেলা 
eখনo আেছ। ঠাকুেরর গািড় দিkেণ র aিভমুেখ যাtা কিরল। 
 


