1885, 27েশ aগs

সpম পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের রাখাল, মাsার, পি ত শয্ামাপদ pভৃিত ভkসে
সমািধমিnের -- পি ত শয্ামাপেদর pিত কৃপা
ীরামকৃ d-eকিট ভkসে ঘের বিসয়া আেছন। aপরাh, পাঁচটা; বৃসsিতবার, 27েশ aগs 1885;
12i ভাd, াবণ কৃ া িdতীয়া।
ঠাকুেরর aসুেখর সূtপাত হiয়ােছ। তথািপ ভেkরা েকহ আিসেল শরীরেক শরীর jান কেরন না। হয়েতা
সমs িদন তাঁহােদর লiয়া কথা কিহেতেছন -- কখনo বা গান কিরেতেছন।
ীযুk মধু ডাkার pায় েনৗকা কিরয়া আেসন -- ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ ভেkরা বড়i িচিnত হiয়ােছন।
মধু ডাkার যাহােত pতয্হ আিসয়া েদেখন, ei তাঁহােদর icা। মাsার ঠাকুরেক বিলেতেছন, ‘uিন বhদশর্ী েলাক,
uিন েরাজ েদখেল ভাল হয়।’
পি ত শয্ামাপদ ভ াচাযর্ আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেলন। iঁহার িনবাস আঁটপুর gােম। সnয্া আগতpায়
েদিখয়া পি ত ‘সnয্া কিরেত যাi’, বিলয়া গ াতীের চাঁদনীর ঘােট গমন কিরেলন।
সnয্া কিরেত কিরেত পি ত িক আ যর্ দশর্ন কিরেলন। সnয্া সমাp হiেল ঠাকুেরর ঘের আিসয়া েমেঝেত
বিসেলন। ঠাকুর মার নাম o িচnার পর িনেজর আসেনi বিসয়া আেছন। পােপােশর uপর মাsার। রাখাল, লাটু
pভৃিত ঘের যাতায়াত কিরেতেছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত, পি তেক েদখাiয়া) -- iিন eকজন েবশ েলাক। (পি েতর pিত) ‘েনিত’
‘েনিত’ কের েযখােন মেনর শািn হয়, েসiখােনi িতিন।
[ঈ রদশর্েনর লkণ o পি ত শয্ামাপদ -- ‘সমািধমিnের’ ]
“সাত েদuিড়র পর রাজা আেছন। pথম েদuিড়েত িগেয় েদেখ েয eকজন ঐ যর্বান পুrষ aেনক
েলাকজন িনেয় বেস আেছন; খুব জাঁকজমক। রাজােক েয েদখেত িগেয়েছ, েস স ীেক িজjাসা করেল, ‘ei িক
রাজা?’ স ী ঈষৎ েহেস বলেল, ‘না’।
“িdতীয় েদuিড় আর aনয্ানয্ েদuিড়েতo oirপ বলেল। েদেখ, যত eিগেয় যায়, ততi ঐ যর্! আর
জাঁকজমক! সাত েদuিড় পার হেয় যখন েদখেল তখন আর স ীেক িজjাসা করেল না! রাজার aতুল ঐ যর্ দশর্ন
কের aবাk হেয় দাঁিড়েয় রiল। -- বুঝেল ei রাজা। -- e-িবষেয় আর েকান সেnহ নাi।”
[ঈ র, মায়া, জীবজগৎ -- aধয্াt রামায়ণ -- যমলাjুের্ নর sব ]
পি ত -- মায়ার রাজয্ ছািড়েয় েগেল তাঁেক েদখা যায়।
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ীরামকৃ -- তাঁর সাkাৎকােরর পর আবার েদেখ, ei মায়া-জীবজগৎ িতিনi হেয়েছন। ei সংসার
েধাকার টািট -- spবৎ, -- ei েবাধ হয়, যখন ‘েনিত’, ‘েনিত’ িবচার কের। তাঁর দশর্েনর পর আবার ‘ei সংসার
মজার কুিট।’
“ ধু শাst পড়েল িক হেব? পি েতরা েকবল িবচার কের।”
পি ত -- আমায় েকu পি ত বলেল ঘৃণা কের।”
ীরামকৃ -- oiিট তাঁর কৃপা! পি েতরা েকবল িবচার কের। িকnt েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ।
সাkাৎকােরর পর সব নারায়ণ েদখেব -- নারায়ণi সব হেয়েছন।
পি ত নারায়েণর sব নাiেতেছন। ঠাকুর আনেn িবেভার।
পি ত -- সবর্ভত
ূ sমাtানং সবর্ভূতািন চাtিন।
ঈkেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ ৷৷1
ীরামকৃ -- আপনার aধয্াt (রামায়ণ) েদখা আেছ?
পি ত -- আেj হাঁ, eকটু েদখা আেছ।
ীরামকৃ -- oেত jান-ভিk পিরপূণ।র্ শবরীর uপাখয্ান, aহলয্ার sব, সব ভিkেত পিরপূণর্।
“তেব eকিট কথা আেছ। িতিন িবষয়বুিd েথেক aেনক দূর।”
পি ত -- েযখােন িবষয়বুিd, িতিন ‘সুদরূ m’, -- আর েযখােন তা নাi, েসখােন িতিন ‘aদূরm’। utরপাড়ার
eক জিমদার মুখেু jেক েদেখ eলাম বয়স হেয়েছ -- েকবল নেভেলর গl নেছন!
ীরামকৃ -- aধয্ােt আর eকিট বেলেছ েয, িতিনi জীবজগৎ!
পি ত আনিnত হiয়া যমলাjুের্ নর ei ভােবর sব ীমdভাগবত দশম sn হiেত আবৃিt কিরেতেছন -কৃ কৃ মহােযািগংstমাদয্ঃ পুrষঃ পরঃ।
বয্kাবয্kিমদং িব ং rপং েত bাhণা িবdঃ ৷৷
tেমকঃ সবর্ভত
ূ ানাং েদহsােtিনdেয় রঃ।
tেমব কােলা ভগবাn িব ুরবয্য় ঈ রঃ ৷৷
tং মহাn pকৃিতঃ সূkা রজঃসttতেমাময়ী।
tেমব পুrেষাঽধয্kঃ সবর্েktিবকারিবৎ ৷৷
1
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[ ীরামকৃ সমািধs -- ‘আnিরক ধয্ান-জপ করেল আসেতi হেব’ ]
ঠাকুর sব িনয়া সমািধs! দাঁড়াiয়ােছন। পি ত বিসয়া। পি েতর েকােল o বেk eকিট চরণ রািখয়া
ঠাকুর হািসেতেছন।
পি ত চরণ ধারণ কিরয়া বিলেতেছন, ‘gেরা ৈচতনয্ং েদিহ।’ ঠাকুর েছাট তkার কােছ পূবর্াসয্ হiয়া
দাঁড়াiয়ােছন।
পি ত ঘর হiেত চিলয়া েগেল ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, আিম যা বিল িমলেছ? যারা আnিরক ধয্ানজপ কেরেছ তােদর eখােন আসেতi হেব।
রাত দশটা হiল। ঠাকুর eকটু সামানয্ সুিজর পায়স খাiয়া শয়ন কিরয়ােছন।
মিণেক বিলেতেছন, “পােয় হাতটা বুিলেয় দাo েতা।”
িকয়ৎkণ পের গােয় o বkঃsেল হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন।
সামানয্ িনdার পর মিণেক বিলেতেছন, “তুিম েশাoেগ; -- েদিখ eকলা থাকেল যিদ ঘুম হয়।” ঠাকুর
রামলালেক বিলেতেছন, “ঘেরর িভতের iিন (মিণ) আর রাখাল েল হয়।”
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