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সমািধs িক েফের? ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- কুয়ার িসং1 
 
        মিহমাচরণ ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়, সমািধs িক িফরেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত eকােn) -- েতামায় eকলা eকলা বলব; তুিমi eকথা েশানবার uপযুk। 
 
        “কুয়ার িসং oi কথা িজjাসা করত। জীব আর ঈ র aেনক তফাত। সাধন-ভজন কের সমািধ পযর্n 
জীেবর হেত পাের। ঈ র যখন aবতীণর্ হন, িতিন সমািধs হেয়o আবার িফরেত পােরন। জীেবর থাক -- eরা 
েযন রাজার কমর্চারী। রাজার বারবািড় পযর্n eেদর গতায়াত। রাজার বািড় সাততলা, িকnt রাজার েছেল 
সাততলায় আনােগানা করেত পাের, আবার বাiেরo আসেত পাের। েফের না, েফের না, সব বেল। তেব শ রাচাযর্ 
রামানুজ eরা সব িক? eরা ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছল।” 
 
        মিহমাচরণ -- তাi েতা; তা না হেল gn িলখেল েকমন কের? 
 
        ীরামকৃ  -- আবার েদখ, phাদ, নারদ, হনুমান, eরাo সমািধর পর ভিk েরেখিছল। 
 
        মিহমাচরণ -- আjা হাঁ। 
 

[ ধু jান বা jানচচর্া -- আর সমািধর পর jান -- িবদয্ার আিম ] 
 
        ীরামকৃ  -- েকu েকu jানচচর্া কের বেল মেন কের, আিম িক হiিছ। হয়েতা eকটু েবদাn পেড়েছ। 
িকnt িঠক jান হেল aহংকার হয় না, aথর্াৎ যিদ সমািধ হয়, আর মানুষ তাঁর সে  eক হেয় যায়, তাহেল আর 
aহংকার থােক না। সমািধ না হেল িঠক jান হয় না। সমািধ হেল তাঁর সে  eক হoয়া যায়। aহং থােক না। 
 
        “িকরকম জােনা? িঠক dপুর েবলা সূযর্ িঠক মাথার uপর uেঠ। তখন মানুষটা চািরিদেক েচেয় েদেখ, আর 
ছায়া নাi। তাi িঠক jান হেল -- সমািধs হেল -- aহংrপ ছায়া থােক না। 
 
        “িঠক jান হবার পর যিদ aহং থােক, তেব েজেনা, ‘িবদয্ার আিম’ ‘ভিkর আিম’ ‘দাস আিম’। েস 
‘aিবদয্ার আিম’ নয়। 
 
        “আবার jান ভিk diিটi পথ -- েয পথ িদেয় যাo, তাঁেকi পােব। jানী eকভােব তাঁেক েদেখ, ভk 
আর-eকভােব তাঁেক েদেখ। jানীর ঈ র েতেজাময়, ভেkর রসময়।” 
 

[ ীরামকৃ  o মাকর্ে য়চ ীবিণর্ত aসুরিবনােশর aথর্ ] 
 
        ভবনাথ কােছ বিসয়ােছন o সমs িনেতেছন। ভবনাথ নেরেndর ভারী aনুগত o pথম pথম bাhসমােজ 
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সবর্দা যাiেতন। 
 
        ভবনাথ ( ীরামকৃে র pিত) -- আমার eকটা িজjাসা আেছ। আিম চ ী বুঝেত পারিছ না। চ ীেত েলখা 
আেছ েয, িতিন সব টক টক মারেছন। eর মােন িক? 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব লীলা। আিমo ভাবতুম oi কথা। তারপর েদখলুম সবi মায়া। তাঁর সৃি o মায়া, তাঁর 
সংহারo মায়া। 
 
        ঘেরর পি মিদেকর ছােদ পাতা হiয়ােছ। eiবার িগিরশ ঠাকুরেক o ভkিদগেক আhান কিরয়া লiয়া 
েগেলন। ৈবশাখ kা দশমী। জগৎ হািসেতেছ। ছাদ চndিকরেণ pািবত। e-িদেক ঠাকুর ীরামকৃ েক সmুেখ 
রািখয়া ভেkরা pসাদ পাiেত বিসয়ােছন। সকেলi আনেn পিরপূণর্। 
 
        ঠাকুর “নেরnd” “নেরnd” কিরয়া পাগল। নেরnd সmুেখ পঙ্ িkেত aনয্ানয্ ভkসে  বিসয়ােছন। মােঝ 
মােঝ ঠাকুর নেরেndর খবর লiেতেছন। aেধর্ক খাoয়া হiেত না হiেত ঠাকুর হঠাৎ নেরেndর কােছ িনেজর পাত 
েথেক দi o তরমুেজর পানা লiয়া uপিsত। বিলেলন, “নেরnd তুi eiটুকু খা।” ঠাকুর বালেকর নয্ায় আবার 
েভাজেনর আসেন িগয়া uপিব  হiেলন। 
 


