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প ম পিরেcদ
কমর্তয্াগ কখন? ভেkর িনকট ঠাকুেরর a ীকার
সnয্া হiল। দিkেণর বারাnা o পি েমর েগাল বারাnায় ফরাশ আেলা jািলয়া িদয়া েগল। ঠাকুেরর ঘের
pদীপ jালা হiল o ধুনা েদoয়া হiল।
ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়া মার নাম কিরেতেছন o মার িচnা কিরেতেছন। ঘের মাsার, ীযুk িpয়
মুখেু j, তাঁহার আtীয় হির েমেঝেত বিসয়া আেছন।
িকয়ৎkণ ধয্ান িচnার পর ঠাকুর আবার ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। eখনo ঠাকুরবািড়র আরিতর
েদির আেছ।
[েবদাn o ীরামকৃ -- oঁকার o সমািধ -- “তttমিস” -- oঁ তৎ সৎ ]
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- েয িনিশিদন তাঁর িচnা করেছ, তার সnয্ার িক দরকার!
িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা-সnয্া েস িক চায়।
সnয্া তার সnােন েফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷
দয়া bত, দান আিদ আর িকছু না মেন লয়।
মদেনরi যাগযj bhময়ীর রাঙা পায় ৷৷
“সnয্া গায়tীেত লয় হয়, গায়tী oঁকাের জয় হয়।
“eকবার oঁ বলেল যখন সমািধ হয় তখন পাকা।
“hষীেকেশ eকজন সাধু সকালেবলায় uেঠ ভারী eকটা ঝরনা তার কােছ িগেয় দাঁড়ায়। সমs িদন েসi
ঝরনা েদেখ আর ঈ রেক বেল -- ‘বাঃ েবশ কেরছ! বাঃ েবশ কেরছ! িক আ যর্!’ তার aনয্ জপতপ নাi। আবার
রািt হেল কুিটের িফের যায়।
“িতিন িনরাকার িক সাকার েস-সব কথা ভাববারi বা িক দরকার? িনজর্েন েগাপেন বয্াকুল হেয় েকঁেদ েকঁেদ
তাঁেক বলেলi হয় -- েহ ঈ র, তুিম েয েকমন, তাi আমায় েদখা দাo!
“িতিন anের বািহের আেছন।
“anের িতিনi আেছন। তাi েবেদ বেল ‘তttমিস’ (েসi তুিম)। আর বািহেরo িতিন। মায়ােত েদখােc,
নানা rপ; িকnt বstত িতিনi রেয়েছন।
“তাi সব নাম rপ বণর্না করবার আেগ, বলেত হয় oঁ তৎ সৎ।
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“দশর্ন করেল eকরকম, শাst পেড় আর-eকরকম। শােst আভাস মাt পাoয়া যায়। তাi কতকgেলা শাst
পড়বার েকান pেয়াজন নাi। তার েচেয় িনজর্েন তাঁেক ডাকা ভাল।
“গীতা সমs না পড়েলo হয়। দশবার গীতা গীতা বলেল যা হয় তাi গীতার সার। aথর্াৎ ‘তয্াগী’। েহ জীব,
সব তয্াগ কের ঈ েরর আরাধনা কর -- ei গীতার সার কথা।”
[ ীরামকৃে র ৺ভবতািরণীর আরিতদশর্ন o ভাবােবশ ]
ঠাকুর ভkসে মা-কালীর আরিত েদিখেত েদিখেত ভাবািব হiয়ােছন। আর ঠাকুর-pিতমা সmুেখ ভূিম
হiয়া pণাম কিরেত পািরেতেছন না।
aিত সnপর্েণ ভkসে িনেজর ঘের িফিরয়া আসেন uপিব হiেলন। eখনo ভাবািব । ভাবাবsায় কথা
কিহেতেছন।
মুখেু jর আtীয় হিরর বয়ঃkম আঠার-কুিড় হiেব। তাঁহার িববাহ হiয়ােছ। আপাততঃ মুখেু jেদর
বািড়েতi থােকন -- কমর্কাজ কিরেবন। ঠাকুেরর uপর খুব ভিk।
[ ীরামকৃ o মntgহণ -- ভেkর িনকট ীরামকৃে র a ীকার ]
ীরামকৃ (ভাবােবেশ, হিরর pিত) -- তুিম েতামার মােক িজjাসা কের মnt িনo। ( ীযুk িpয়েক) -eঁেক (হিরেক) বেলo িদেত পারলাম না, মnt েতা িদi না।
“তুিম যা ধয্ান-জপ কর তাi কেরা।”
িpয় -- েয আjা।
ীরামকৃ -- আর আিম ei aবsায় বলিছ -- কথায় িব াস কেরা। েদেখা, eখােন ঢঙ-ফঙ নাi।
“আিম ভােব বেলিছ, -- মা, eখােন যারা আnিরক টােন আসেব; তারা েযন িসd হয়।”
িসঁিথর মেহnd কিবরাজ বারাnায় বিসয়া আেছন। ীযুk রামলাল হাজরা pভৃিতর সে কথা কিহেতেছন।
ঠাকুর িনেজর আসন হiেত তাঁহােক ডািকেতেছন -- “মিহnর!” “মিহnর!”
মাsার তাড়াতািড় িগয়া কিবরাজেক ডািকয়া আিনেলন।
ীরামকৃ (কিবরােজর pিত) -- েবােসা না -- eকটু েশােনা।
কিবরাজ িকি ৎ apstত হiয়া uপেবশন কিরেলন o ঠাকুেরর aমৃেতাপম কথা বণ কিরেত লািগেলন।
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[নানা ছাঁেদ েসবা -- বলরােমর ভাব -- েগৗরাে র িতন aবsা ]
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- তাঁেক নানা ছাঁেদ েসবা করা যায়।
“েpিমক ভk তাঁেক নানাrেপ সেmাগ কের। কখনo মেন কের ‘তুিম পd, আিম aিল’। কখনo ‘তুিম
সিcদানn, আিম মীন!’
“েpিমক ভk আবার ভােব ‘আিম েতামার নৃতয্কী!’ -- আর তাঁর সmুেখ নৃতয্গীত কের। কখনo বা
দাসীভাব। কখনo তাঁর uপর বাৎসলয্ভাব -- েযমন যেশাদার। কখনo বা পিতভাব -- মধুরভাব -- েযমন
েগাপীেদর।
“বলরাম কখনo সখার ভােব থাকেতন, কখনo বা মেন করেতন, আিম কৃে র ছাতা বা আসন হেয়িছ।
সবরকেম তাঁর েসবা করেতন।”
ঠাকুর েpিমক ভেkর aবsা বণর্না কিরয়া িক িনেজর aবsা বিলেতেছন? আবার ৈচতনয্েদেবর িতনিট
aবsা বণর্না কিরয়া iি ত কিরয়া বুিঝ িনেজর aবsা বুঝাiেতেছন।
ীরামকৃ -- ৈচতনয্েদেবর িতনিট aবsা িছল। anদর্শায় সমািধs -- বাহয্শূনয্। aধর্বাহয্দশায় আিব
হiয়া নৃতয্ করেত পারেতন, িকnt কথা কiেত পারেতন না। বাহয্দশায় সংকীতর্ন।
(ভkেদর pিত) -- েতামরা ei সব কথা নেছা -- ধারণার েচ া করেব। িবষয়ীরা সাধুর কােছ যখন আেস
তখন িবষয়কথা, িবষয়িচnা, eেকবাের লুিকেয় েরেখ েদয়। তারপর চেল েগেল েসigিল বার কের। পায়রা মটর
েখেল; মেন হল েয oর হজম হেয় েগল। িকnt গলার িভতর সব েরেখ েদয়। গলায় মটর িগড়িগড় কের।
[সnয্াকালীন uপাসনা -- ীরামকৃ o মুসলমানধমর্ -- জপ o ধয্ান ]
“সব কাজ েফেল সnয্ার সময় েতামরা তাঁেক ডাকেব।
“anকাের ঈ রেক মেন পেড়; সব ei েদখা যািcল! -- েক eমন করেল! েমাসলমােনরা েদেখা সব কাজ
েফেল িঠক সমেয় নমাজিট পড়েব।”
মুখেু j -- আjা, জপ করা ভাল?
ীরামকৃ -- হাঁ, জপ েথেক ঈ রলাভ হয়। িনজর্েন েগাপেন তাঁর নাম করেত করেত তাঁর কৃপা হয়।
তারপর দশর্ন।
“েযমন জেলর িভতর ডুবােনা বাহাdরী কাঠ আেছ -- তীেরেত িশকল িদেয় বাঁধা; েসi িশকেলর eক eক
পাপ ধের ধের েগেল, েশেষ বাহাdরী কাঠেক sশর্ করা যায়।
“পূজার েচেয় জপ বড়। জেপর েচেয় ধয্ান বড়। ধয্ােনর েচেয় ভাব বড়। ভােবর েচেয় মহাভাব েpম বড়।
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ৈচতনয্েদেবর েpম হেয়িছল। েpম হেল ঈ রেক বাঁধবার দিড় পাoয়া েগল।”
হাজরা আিসয়া বিসয়ােছন।
[রাগভিk, মালাজপা o ঠাকুর ীরামকৃ -- নারাণ ]
ীরামকৃ (হাজরােক) -- তাঁর uপর ভালবাসা যিদ আেস তার নাম রাগভিk। ৈবধী ভিk আসেতo
যতkণ, েযেতo ততkণ। রাগভিk sয়mূ িলে র মেতা। তার জড় খুেঁ জ পাoয়া যায় না। sয়mূ িলে র জড় কাশী
পযর্n। রাগভিk, aবতার আর তাঁর সাে াপাে র হয়।
হাজরা -- আহা!
ীরামকৃ -- তুিম যখন জপ eকিদন কিcেল -- বােহয্ েথেক eেস বললাম মা, eিক হীনবুিd, eখােন
eেস মালা িনেয় জপ কেc! -- েয eখােন আসেব তার eেকবাের ৈচতনয্ হেব। তার মালা জপা aত করেত হেব
না। তুিম কলকাতায় যাo না -- েদখেব হাজার হাজার মালা জপ করেছ -- খানকী পযর্n।
ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, “তুিম নারাণেক গািড় কের eেনা। eঁেক (মুখেু jেক)o বেল রাখলুম -নারােণর কথা। েস eেল িকছু খাoয়াব। oেদর খাoয়ােনার aেনক মােন আেছ।”
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