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দিkেণ র-মিnের ভkসে

ীরামকৃ

pথম পিরেcদ
দিkেণ ের মেনােমাহন, মিহমা pভৃিত ভkসে
চল ভাi, আবার তাঁেক দশর্ন কিরেত যাi। েসi মহাপুrষেক, েসi বালকেক েদিখব, িযিন মা বi আর িকছু
জােনন না; িযিন আমােদর জনয্ েদহধারণ কের eেসেছন -- িতিন বেল েদেবন, িক কের ei কিঠন জীবন-সমসয্া
পূরণ করেত হেব! সnয্াসীেক বেল েদেবন, গৃহীেক বেল েদেবন! adািরত dার! দিkেণ েরর কালীবািড়েত
আমােদর জনয্ aেপkা করেছন। চল, চল, তাঁেক েদখব।
“aনn gণাধার pসnমূরিত, বেণ যাঁর কথা আঁিখ ঝের!”
চল ভাi, aেহতুক-কৃপািসnু, িpয়দশর্ন, ঈ রেpেম িনিশিদন মােতায়ারা, সহাসয্বদন ীরামকৃ েক দশর্ন
কের মানব-জীবন সাথর্ক কির!
আজ রিববার, 26েশ aেkাবর, 1884; েহমnকাল। কািতর্েকর kা সpমী িতিথ। d’pহর েবলা। ঠাকুেরর
েসi পূবর্পিরিচত ঘের ভেkরা সমেবত হiয়ােছন। েস ঘেরর পি ম গােয় aধর্চndাকার বারাnা। বারাnার পি েম
uদয্ানপথ; utর-দিkেণ যাiেতেছ। পেথর পি েম মা-কালীর পুে াদয্ান, তাহার পরi েপাsা, তৎপের পিবtসিললা দিkণবািহনী গ া।
ভেkরা aেনেকi uপিsত। আজ আনেnর হাট। আনnময় ঠাকুর ীরামকৃে র ঈ রেpম ভkমুখদপর্েণ
মুকিু রত হiেতিছল। িক আ যর্! আনn েকবল ভkমুখদপর্েণ েকন? বািহেরর uদয্ােন, বৃkপেt, নানািবধ েয
কুসমু ফুিটয়া রিহয়ােছ তnেধয্, িবশাল ভাগীরথী বেk, রিবকর pদীp নীলনেভাম েল, মুরািরচরণচুয্ত গ াবািরকণাবাহী শীতল সমীরণ মেধয্, ei আনn pিতভািসত হiেতিছল। িক আ যর্! সতয্ সতয্i “মধুমৎ পািথর্বং
রজঃ” -- uদয্ােনর ধূিল পযর্n মধুময়! -- icা হয়, েগাপেন বা ভkসে ei ধূিলর uপর গড়াগিড় িদi! icা
হয়, ei uদয্ােনর eকপাে র্ দাঁড়াiয়া সমs িদন ei মেনাহারী গ াবাির দশর্ন কির। icা হয়, ei uদয্ােনর
তrলতাgl o পtপু েশািভত িsেgাjjল বৃkgিলেক আtীয়jােন সাদর সmাষণ o েpমািল ন দান কির। ei
ধূিলর uপর িদয়া িক ঠাকুর ীরামকৃ পাদচারণ কেরন! ei বৃkলতাglমেধয্ িদয়া িতিন িক aহরহ যাতায়াত
কেরন! icা কের েজয্ািতমর্য় গগনপােন aননয্দৃি হiয়া তাকাiয়া থািক! েকননা েদিখেতিছ ভূেলাক-dয্েলাক
সমsi েpমানেn ভািসেতেছ!
ঠাকুরবিড়র পূজারী, েদৗবািরক, পিরচারকম সকলেক েকন পরমাtীয় েবাধ হiেতেছ -- েকন e-sান
বhিদনানেn দৃ জnভূিমর নয্ায় মধুর লািগেতেছ? আকাশ, গ া, েদবমিnর, uদয্ানপথ, বৃk, লতা, gl,
েসবকগণ, আসেন uপিব ভkগণ, সকেল েযন eক িজিনেসর ৈতয়ারী েবাধ হiেতেছ। েয িজিনেস িনিমর্ত
ীরামকৃ , eঁরাo েবাধ হiেতেছ েসi িজিনেসর হiেবন। েযন eকিট েমােমর বাগান, গাছপালা, ফল, পাতা, সব
েমােমর; বাগােনর পথ, বাগােনর মালী, বাগােনর িনবাসীগণ, বাগান মধয্িsত গৃহ সমsi েমােমর। eখানকার সব
আনn িদেয় গড়া!
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ীমেনােমাহন, ীযুk মিহমাচরণ, মাsার uপিsত িছেলন। kেম ঈশান, hদয় o হাজরা। eঁরা ছাড়া
aেনক ভেkরা িছেলন। বলরাম, রাখাল, eঁরা তখন ীবৃnাবনধােম। ei সমেয় নূতন ভেkরা আেসন যান;
নারাণ, পlু, েছাট নেরন, েতজচnd, িবেনাদ, হিরপদ। বাবুরাম আিসয়া মােঝ মােঝ থােকন। রাম, সুেরশ, েকদার
o েদেবndািদ ভkগণ pায় আেসন -- েকহ েকহ সpাহােn, েকহ di সpােহর পার। লাটু থােকন। েযাগীেনর বািড়
িনকেট, িতিন pায় pতয্হ যাতায়াত কেরন। নেরnd মােঝ মােঝ আেসন, eেলi আনেnর হাট। নেরnd তাঁহার েসi
েদবdলর্ভ কে ভগবােনর নামgণগান কেরন, aমিন ঠাকুেরর নানািবধ ভাব o সমািধ হiেত থােক। eকিট েযন
uৎসব পিড়য়া যায়। ঠাকুেরর ভারী icা, েছেলেদর েকহ তাঁর কােছ রািtিদন থােকন, েকননা তারা dাtা,
সংসাের িববাহািদসূেt বা িবষয়কেমর্ আবd হয় নাi। বাবুরামেক থািকেত বেলন; িতিন মােঝ মােঝ থােকন।
ীযুk aধর েসন pায় আেসন।
ঘেরর মেধয্ ভেkরা বিসয়া আেছন। ঠাকুর ীরামকৃ বালেকর নয্ায় দাঁড়াiয়া িক ভাবেছন। ভেkরা েচেয়
আেছন।
[aবয্k o বয্k -- The Undifferentiated and the Diffrentiated]
ীরামকৃ (মেনােমাহেনর pিত) -- সব রাম েদখিছ! েতামরা সব বেস আছ, েদখিছ রামi সব eক-eকিট
হেয়েছন।
মেনােমাহন -- রামi সব হেয়েছন; তেব আপিন েযমন বেলন, “aেপা নারায়ণ”, জলi নারায়ণ; িকnt
েকান জল খাoয়া যায়, েকান জেল মুখ েধায়া চেল, েকান জেল বাসন মাজা।
ীরামকৃ -- হাঁ, িকnt েদখিছ িতিনi সব। জীবজগৎ িতিন হেয়েছন।
ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসেলন।
[ ীরামকৃে র সেতয্ আঁট o স েয় িব ]
ীরামকৃ (মিহমাচরেণর pিত) -- “হয্াঁগা, সতয্কথা কিহেত হেব বেল িক আমার িচবাঈ হল নািক! যিদ
হঠাৎ বেল েফিল, খাব না, তেব িখেদ েপেলo আর খাবার েজা নাi। যিদ বিল ঝাuতলায় আমার গাড়ু িনেয় aমুক
েলােকর েযেত হেব, -- আর েকu িনেয় েগেল তােক আবার িফের েযেত বলেত হেব। eিক হল বাপু! eর িক েকান
uপায় নাi।
“আবার সে কের িকছু আনবার েজা নাi। পান, খাবার -- েকান িজিনস সে কের আনবার েজা নাi।
তাহেল স য় হল িকনা। হােত মািট িনেয় আসবার েজা নাi।”
ei সময় eকিট েলাক আিসয়া বিলল, মহাশয়! hদয়1 যd মিlেকর বাগােন eেসেছ, ফটেকর কােছ
hদয় মুেখাপাধয্ায় সmেকর্ ঠাকুেরর ভািগেনয়। ঠাকুেরর জnভূিম কামারপুকেু রর িনকট িসoেড় hদেয়র বািড়। pায় িবংশিত বষর্
ঠাকুেরর কােছ থািকয়া দিkেণ েরর মিnের মা-কালীর পূজা o ঠাকুেরর েসবা কিরয়ািছেলন। িতিন বাগােনর কতৃপ
র্ kীয়েদর
aসেnাষভাজন হoয়ােত তাঁহার বাগােন pেবশ কিরবার hকুম িছল না। hদেয়র মাতামহী ঠাকুেরর িপসী।
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দাঁিড়েয়; আপনার সে েদখা করেত চায়। ীরামকৃ ভkেদর বিলেতেছন, hেদর সে eকবার েদখা কের আিস,
েতামরা বেসা। ei বিলয়া কােলা বািনর্শ করা চিট জুতািট পের পূবর্িদেকর ফটক aিভমুেখ চিলেলন। সে েকবল
মাsার। লাল সুরিকর uদয্ান-পথ। েসi পেথ ঠাকুর পূবর্াসয্ হiয়া যাiেতেছন। পেথ খাজা ী দাঁড়াiয়ািছেলন
ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। দিkেণ uঠােনর ফটক রিহল, েসখােন rিবিশ েদৗবািরকগণ বিসয়ািছল। বােম কুিঠ
-- বাবুেদর ৈবঠকখানা; আেগ eখােন নীলকুিঠ িছল তাi কুিঠ বেল। তৎপের পেথর diিদেক কুসমু বৃk, -- aদূের
পেথর িঠক দিkণিদেক গাজীতলা o মা-কালীর পু িরণীর েসাপানাবিলেশািভত ঘাট। kেম পূবর্dার, বামিদেক
dারবানেদর ঘর o দিkেণ তুলসীম । uদয্ােনর বািহের আিসয়া েদেখন, যd মিlেকর বাগােন ফটেকর কােছ
hদয় দ ায়মান।
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