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দিkেণ র-মিnের ভkসে

ীরামকৃ

pথম পিরেcদ
েদালযাtািদবেস ীরামকৃ দিkেণ ের ভkসে
েদালযাtািদবেস ীরামকৃ o ভিkেযাগ
[মিহমাচরণ, রাম, মেনােমাহন, নবাi, নেরnd, মাsার pভৃিত ]
আজ ৺েদালযাtা, ী ীমহাpভুর জnিদন, 19েশ ফাlgন, পূিণর্মা, রিববার, 1লা মাচর্, 1885। ীরামকৃ
ঘেরর মেধয্ েছাট খাটিটেত বিসয়া সমািধs। ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন -- eকদৃে তাঁহােক েদিখেতেছন।
মিহমাচরণ, রাম (দt), মেনােমাহন, নবাi ৈচতনয্, মাsার pভৃিত aেনেক বিসয়া আেছন।
ভেkরা eকদৃে েদিখেতেছন। সমািধ ভ হiল। ভােবর পূণর্মাtা। ঠাকুর মিহমাচরণেক বিলেতেছন –
‘বাবু’, হিরভিkর কথা -মিহমা - আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷
নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷৷
anবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷
নাnবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷৷
িবরম িবরম bhn িকং তপসয্াসু বৎস ৷
bজ bজ িdজ শী ং শ রং jানিসnুm ৷৷
লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm ৷
ভবিনগড়িনবnেcদনীং কতর্রী ৷৷
“নারদপ রােt আেছ। নারদ তপসয্া করিছেলন ৈদববানী হল -“হিরেক যিদ আরাধনা করা যায়, তাহেল তপসয্ার িক pেয়াজন? আর হিরেক যিদ না আরাধনা করা হয়,
তাহেলi বা তপসয্ার িক pেয়াজন? হির যিদ anের বািহের থােকন, তাহেলi বা তপসয্ার িক pেয়াজন? আর যিদ
anের বািহের না থােকন, তাহেলi বা তপসয্ার িক pেয়াজন? aতeব েহ bhন, িবরত হo, বৎস, তপসয্ার িক
pেয়াজন? jান-িসnু শ েরর কােছ গমন কর। ৈব েবরা েয হিরভিkর কথা বেল েগেছন, েসi সুপkা ভিk লাভ
কর, লাভ কর। ei ভিk -- ei ভিk-কাটাির -- dারা ভবিনগড় েছদন হেব।”
[ঈ রেকািট -- কেদেবর সমািধভ -- হনুমান, phাদ ]
ীরামকৃ -- জীবেকািট o ঈ রেকািট। জীবেকািটর ভিk, ৈবধভিk। eত uপচাের পূজা করেত হেব, eত
জপ করেত হেব, eত পুর রণ করেত হেব। ei ৈবধীভিkর পর jান। তারপর লয়। ei লেয়র পর আর েফের
না।
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“ঈ রেকািটর আলাদা কথা, -- েযমন aনুেলাম েবালুম। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের ছােদ েপৗঁেছ যখন েদেখ,
ছাদo েয িজিনেস ৈতরী, -- iঁট, চুন, সুরিক, িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতরী। তখন কখন ছােদo থাকেত পাের,
আবার uঠা নামাo করেত পাের।
“ কেদব সমািধs িছেলন িনিবর্কlসমািধ, -- জড়সমািধ। ঠাকুর নারদেক পািঠেয় িদেলন, -- পরীিkৎেক
ভাগবত নােত হেব। নারদ েদখেলন জেড়র নয্ায় কেদব বাহয্শূনয্ -- বেস আেছন। তখন বীণার সে হিরর rপ
চার ে ােক বণর্না করেত লাগেলন। pথম ে াক বলেত বলেত কেদেবর েরামা হল। kেম ar; anের
hদয়মেধয্, িচnয়rপ দশর্ন করেত লাগেলন। জড়সমািধর পর আবার rপদশর্নo হল। কেদব ঈ রেকািট।
“হনুমান সাকার-িনরাকার সাkাৎকার কের রামমূিতর্েত িন া কের থাকল। িচদঘন আনেnর মূিতর্ -- েসi
রামমূিতর্।
“phাদ কখন েদখেতন েসাঽহম; আবার কখন দাসভােব থাকেতন। ভিk না িনেল িক িনেয় থােক? তাi
েস েসবয্-েসবকভাব আ য় করেত হয়, -- তুিম pভু, আিম দাস। হিররস আsাদন করবার জনয্। রস-রিসেক ভাব,
-- েহ ঈ র, তুিম রস,1 আিম রিসক।
“ভিkর আিম, িবদয্ার আিম, বালেকর আিম, -- eেত েদাষ নাi। শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন;
েলাকিশkা িদবার জনয্। বালেকর আিমর আঁট নাi। বালক gণাতীত, -- েকান gেণর বশ নয়। ei রাগ কেl,
আবার েকাথাo িকছু নাi। ei েখলাঘর কেl, আবার ভুেল েগল; ei েখলুেড়েদর ভালবাসেছ, আবার িকছুিদন
তােদর না েদখেল েতা সব ভুেল েগল। বালক সtt রজঃ তমঃ েকান gেণর বশ নয়।
“তুিম ঠাকুর, আিম ভk -- eিট ভেkর ভাব, e আিম ‘ভিkর আিম’। েকন ভিkর আিম রােখ? তার মােন
আেছ। আিম েতা যাবার নয়, তেব থাক শালা ‘দাস আিম’ ‘ভেkর আিম’ হেয়।
“হাজার িবচার কর, আিম যায় না। আিমrপ কুm। bh েযন সমুd -- জেল জল। কুেmর িভতের বািহের
জল। জেল জল। তবু কুm েতা আেছ। oiিট ভেkর আিমর srপ। যতkণ কুm আেছ, আিম তুিম আেছ; তুিম
ঠাকুর, আিম ভk; তুিম pভু, আিম দাস; eo আেছ। হাজার িবচার কর, e ছাড়বার েজা নাi। কুm না থাকেল
তখন েস eক কথা।”

1

...রেসা ৈব সঃ। রসং েহয্বায়ং লb ানnী ভবিত।
েকা েহয্াবানয্াৎ কঃ pাণাৎ। যেদষ আকাশ আনেnা ন সয্াৎ।

[ৈতিtরীেয়াপিনষd, 2।7]
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