1883, 19েশ aগs

dাদশ পিরেcদ
দিkেণ র-মিnের ভkসে
ঠাকুর ীরামকৃ আজ দিkেণ র-মিnের ভkসে । াবণ কৃ া pিতপদ (3রা ভাd), 19েশ aগs,
1883 ী াb। আজ রিববার। eiমাt েভাগারিতর সময় সানাi বািজেতিছল। ঠাকুরঘর বn হiল। ঠাকুর
ীরামকৃ pসাদpািpর পর িকি ৎ িব াম কিরেতেছন। িব ােমর পর -- eখনo মধয্াhকাল -- িতিন তাঁহার ঘের
েছাট তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন। eমন সময় মাsার আিসয়া pণাম কিরেলন। িকয়ৎkণ পের তাঁহার সে
েবদাn সmেn কথা হiেত লািগল।
[েবদাnবাদীিদেগর মত -- কৃ িকেশােরর কথা ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- েদখ, a াবkসংিহতায় আtjােনর কথা আেছ। আtjানীরা বেল,
‘েসাঽহm’ aথর্াৎ “আিমi েসi পরমাtা।” e-সব েবদাnবাদী সnয্াসীর মত, সংসারীর পেk e-মত িঠক নয়।
সবi করা যােc, aথচ “আিমi েসi িনিkয় পরমাtা” -- e িকrেপ হেত পাের? েবদাnবাদীরা বেল, আtা
িনিলর্p। সুখ-dঃখ, পাপ-পুণয্ -- e-সব আtার েকানo aপকার করেত পাের না; তেব েদহািভমানী েলাকেদর ক
িদেত পাের। েধাঁয়া েদoয়াল ময়লা কের, আকােশর িকছু করেত পাের না। কৃ িকেশার jানীেদর মেতা বলত,
আিম ‘খ’ -- aথর্াৎ আকাশবৎ। তা েস পরমভk; তার মুেখ oকথা বরং সােজ, িকnt সকেলর মুেখ নয়।
[পাপ o পুণয্ -- মায়া না দয়া? ]
“িকnt ‘আিম মুk’ e-aিভমান খুব ভাল। ‘আিম মুk’ e-কথা বলেত বলেত েস মুk হেয় যায়। আবার
‘আিম বd’ ‘আিম বd’ e-কথা বলেত বলেত েস বয্িk বdi হেয় যায়। েয েকবল বেল ‘আিম পাপী’ ‘আিম পাপী’
েসi সালাi পেড় যায়! বরং বলেত হয়, আিম তাঁর নাম কেরিছ, আমার পাপ িক, বnন িক!”
(মাsােরর pিত) -- েদখ, আমার মনটা বড় খারাপ হেয়েছ। hেদ1 িচিঠ িলেখেছ, তার বড় aসুখ। eিক
মায়া, না দয়া?
মাsার িক বিলেবন? চুপ কিরয়া রিহেলন।
ীরামকৃ -- মায়া কােক বেল জােনা? বাপ-মা, ভাi-ভgী, stী-পুt, ভািগনা-ভািগনী, ভাiেপা-ভাiিঝ -ei সব আtীেয়র pিত ভালবাসা। দয়া মােন -- সবর্ভেূ ত ভালবাসা। আমার eটা িক হল, মায়া না দয়া? hেদ
িকnt আমার aেনক কেরিছল -- aেনক েসবা কেরিছল -- হােত কের g পির ার করত। েতমিন েশেষ শািso
িদেয়িছল। eত শািs েয, েপাsার uপর িগেয় গ ায় ঝাঁপ িদেয় েদহতয্াগ করেত িগিছলাম। িকnt আমার aেনক
কেরিছল -- eখন েস িকছু (টাকা) েপেল মনটা িsর হয়। িকnt েকাn বাবুেক আবার বলেত যাব! েক বেল েবড়ায়?
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hদয় iং 1881 sানযাtার িদন পযর্n কালীবািড়েত pায় েতiশ বৎসর পরমহংসেদেবর েসবা কিরয়ািছেলন। সmেকর্ hদয় তাঁহার
ভািগেনয়। তাঁহার জnভূিম hগলী েজলার anঃপাতী িসoড় gাম। oi gাম ঠাকুেরর জnভূিম ৺কামারপুকরু হiেত di েkাশ। 1306
সােলর ৈবশাখ মােস িdষি বৎসর বয়ঃkেম জnভূিমেত তাঁহার পরেলাক pািp হiয়ােছ।
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