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grrপী ীরামকৃ ভkসে
pথম পিরেcদ
সমািধমিnের -- ঈ রদশর্ন o ঠাকুেরর পরমহংস aবsা
ঠাকুর ীরামকৃ তাঁহার ঘেরর দিkণ-পূেবর্র বারাnায় রাখাল, লাটু, মিণ, হিরশ pভৃিত ভkসে বিসয়া
আেছন। েবলা নয়টা হেব। রিববার, agহায়ণ কৃ া নবমী, 23েশ িডেসmর, 1883।
মিণর grগৃেহ বােসর আজ দশম িদবস।
ীযুত মেনােমাহন েকাnগর হiেত সকাল েবলা আিসয়ােছন। ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া o িকয়ৎkণ িব াম
কিরয়া আবার কিলকাতায় যাiেবন। হাজরাo ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। নীলকে র েদেশর eকজন ৈব ব
ঠাকুরেক গান নাiেতেছন। ৈব ব pথেম নীলকে র গান গাiেলন:
ীেগৗরা সুnর নব-নটবর তপতকা ন কায়।
কের srপ িবিভn, লুকাiেয় িচh, aবতীণর্ নদীয়ায়।
কিলেঘার anকার িবনািশেত, unত ujjল রস pকািশেত,
িতন বা া িতন বst আsািদেত, eেসছ িতেনির দায়; -েস িতন পরেশ, িবরস-হরেষ, দরেশ জগৎ মাতায় ৷৷
নীলাb েহমােb কিরেয় আবৃত, hািদনীর পূরাo েদহেভদগত; -aিধrঢ় মহাভােব িবভািবত, সািttকািদ িমেল যায়;
েস ভাব আsাদেনর জনয্, কােnন aরেণয্,
েpেমর বেনয্ েভেস যায় ৷৷
নবীন সnয্াসী, সুতীথর্ aেnষী, কভু নীলাচেল কভু যান কাশী;
aযাচক েদন েpম রািশ রািশ, নািহ জািতেভদ তায়;
িdজ নীলকে ভেণ, ei বা া মেন, কেব িবকাব েগৗেরর পায়।
পেরর গানিট মানসপূজা সmেn।
ীরামকৃ (হাজরার pিত) -- e-গান (মানসপূজা) িক eকরকম লাগল।
হাজরা -- e সাধেকর নয়, -- jান দীপ, jান pিতমা!
[প বটীেত েতাতাপুরীর knন -- পdেলাচেনর knন ]
ীরামকৃ -- আমার েকমন েকমন েবাধ হল!
“আেগকার সব গান িঠক িঠক। প বটীেত, নয্াংটার কােছ আিম গান েগেয়িছলাম, -- ‘জীব সাজ সমের,
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রণেবেশ কাল pেবেশ েতার ঘের।’ আর-eকটা গান -- ‘েদাষ কাr নয় েগা মা, আিম sখাত সিলেল ডুেব মির
শয্ামা।’
“নয্াংটা aত jানী, -- মােন না বুেঝi কাঁদেত লাগল।
“e-সব গােন েকমন িঠক িঠক কথা -“ভাব ীকাn নরকাnকারীের িনতাn কৃতাn ভয়াn হিব!
“পdেলাচন আমার মুেখ রামpসােদর গান েন কাঁদেত লাগল। েদখ, aত বড় পি ত!”
[God-vision -- One and Many: Unity in Diversity -ঠাকুর ীরামকৃ o িবিশ াৈdতবাদ ]
আহােরর পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরয়ােছন। েমেঝেত মিণ বিসয়া আেছন। নহবেতর েরাশনেচৗিক বাজনা
িনেত িনেত ঠাকুর আনn কিরেতেছন।
বেণর পর মিণেক বুঝাiেতেছন, bhi জীবজগৎ হেয় আেছন।
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- েকu বলেল, aমুক sােন হিরনাম নাi। বলবামাti েদখলাম, িতিনi সব জীব1
হেয় আেছন। েযন aসংখয্ জেলর ভুড়ভুিড় -- জেলর িবm! আবার েদখিছ েযন aসংখয্ বিড় বিড়!
“o-েদশ েথেক বধর্মােন আসেত আসেত েদৗেড় eকবার মােঠর পােন েগলাম, -- বিল, েদিখ, eখােন
জীবরা েকমন কের খায়, থােক! িগেয় েদিখ মােঠ িপঁপেড় চেলেছ! সব sানi ৈচতনয্ময়!”
হাজরা ঘের pেবশ কিরয়া েমেঝেত বিসেলন।
ীরামকৃ -- নানা ফুল -- পাপিড় থাক থাক2 তাo েদেখিছ! -- েছাট িবm, বড় িবm!
ei সকল ঈ রীয়rপদশর্ন-কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর সমািধs হiেতেছন। বিলেতেছন, আিম হেয়িছ!
আিম eেসিছ!
ei কথা বিলয়াi eেকবাের সমািধs হiেলন। সমs িsর! aেনকkণ সেmােগর পর বািহেরর eকটু hঁশ
আিসেতেছ।
eiবার বালেকর নয্ায় হািসেতেছন। েহেস েহেস ঘেরর মেধয্ পাদচারণ কিরেতেছন।
1
2

সবর্ভূতsমাtানং সবর্ভত
ূ ািন চাtািন
ঈkেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ।।
আtিন ৈচবং িবিচtা িহ।

[গীতা, 6।29]
[েবদাnসূt, 2।1।28]
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[েkাভ, বাসনা েগেলi পরমহংস aবsা -- সাধনকােল বটতলায় পরমহংসদশর্ন-কথা ]
adুতদশর্েনর পর চkু হiেত েযrপ আনn-েজয্ািতঃ বািহর হয়, েসirপ ঠাকুেরর চেkর ভাব হiল। মুেখ
হাসয্। শূনয্দৃি ।
ঠাকুর পায়চাির কিরেত কিরেত বিলেতেছন -“বটতলায় পরমহংস েদখলম -- eiরকম েহেস চলিছল! -- েসi srপ িক আমার হল!”
eirপ পাদচারেণর পর ঠাকুর েছাট খাটিটেত িগয়া বিসয়ােছন o জগnাতার সিহত কথা কিহেতেছন।
ঠাকুর বিলেতেছন, “যাক আিম জানেতo চাi না! -- মা, েতামার পাদপেd েযন dাভিk থােক।”
(মিণর pিত) -- েkাভ বাসনা েগেলi ei aবsা!
আবার মােক বিলেতেছন, “মা! পূজা uিঠেয়ছ; -- সব বাসনা েযন যায় না! পরমহংস েতা বালক -বালেকর মা চাi না? তাi তুিম মা, আিম েছেল। মার েছেল মােক েছেড় েকমন কের থােক!”
ঠাকুর erপ sের মার সে কথা বিলেতেছন েয, পাষাণ পযর্n িবগিলত হiয়া যায়। আবার মােক
বিলেতেছন, “ ধু aৈdতjান! হয্াk থু!! যতkণ ‘আিম’ েরেখছ ততkণ তুিম! পরমহংস েতা বালক, বালেকর মা
চাi না?”
মিণ aবাk হiয়া ঠাকুেরর ei েদবdলর্ভ aবsা েদিখেতেছন। ভািবেতেছন ঠাকুর aেহতুক কৃপািসnু।
তাঁহারi িব ােসর জনয্ -- তাঁহারi ৈচতেনয্র জনয্ -- আর জীবিশkার জনয্ grrপী ঠাকুর ীরামকৃে র ei
পরমহংস aবsা।
মিণ আরo ভািবেতেছন -- “ঠাকুর বেলন, aৈdত -- ৈচতনয্ -- িনতয্ানn। aৈdতjান হেল ৈচতনয্ হয়, -তেবi িনতয্নn হয়। ঠাকুেরর ধু aৈdতjান নয়, -- িনতয্ানেnর aবsা। জগnাতার েpমানেn সবর্দাi িবেভার,
-- মােতায়ারা!”
হাজরা ঠাকুেরর ei aবsা হঠাৎ েদিখয়া হাতেজাড় কিরয়া মােঝ মােঝ বিলেত লািগেলন -- “ধনয্! ধনয্!”
ীরামকৃ হাজরােক বিলেতেছন, “েতামার িব াস কi? তেব তুিম eখােন আছ েযমন জিটেল-কুিটেল -লীলা েপা াi জনয্।”
ৈবকাল হiয়ােছ। মিণ eকাকী েদবালেয় িনজর্েন েবড়াiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃে র ei adুত aবsা
ভািবেতেছন। আর ভািবেতেছন, ঠাকুর েকন বিলেলন, “েkাভ বাসনা েগেলi ei aবsা।” ei grrপী ঠাকুর
ীরামকৃ েক? sয়ং ভগবান িক আমােদর জনয্ েদহধারণ কের eেসেছন? ঠাকুর বেলন, ঈ রেকািট -aবতারািদ -- না হেল জড়সমািধ (িনিবর্কlসমািধ) হেত েনেম আসেত পাের না।
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