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eকচtািরংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o Jesus Christ -- তাঁহােত ীে র আিবভর্াব 
 
        ঠাকুর ভkসে  বিসয়া আেছন। েবলা eগারটা। িম  নামক eকিট ী ান ভেkর সিহত কথা কিহেতেছন। 
িমে র বয়ঃkম 35 বৎসর হiেব। িম  ী ানবংেশ জিnয়ােছন। যিদo সােহেবর েপাশাক, িভতের েগrয়া আেছ। 
eখন সংসারতয্াগ কিরয়ােছন। iঁহার জnsান পি মা েল। eকিট াতার িববােহর িদেন তাঁহার eবং আর eকিট 

াতার eকিদেন মৃতুয্ হয়। েসi িদন হiেত িম  সংসারতয্াগ কিরয়ােছন। িতিন েকােয়কাr  সmpদায়ভুk। 
 
        িম  -- ‘oিহ রাম ঘট্  ঘটেম েলটা।’ 
 
        ীরামকৃ  েছাট নেরনেক আেs আেs বিলেতেছন -- যাহােত িম o িনেত পান -- ‘eক রাম তাঁর হাজার 
নাম।’ 
 
        “ ী ানরা যাঁেক God বেল, িহnরুা তাঁেকi রাম, কৃ , ঈ র -- ei সব বেল। পুকুের aেনকgিল ঘাট। 
eকঘােট িহn ুরা জল খােc, বলেছ জল; ঈ র। ী ােনরা আর-eকঘােট খােc, -- বলেছ, oয়াটার; গড্  যী । 
মুসলমােনরা আর-eকঘােট খােc -- বলেছ, পািন; আlা।” 
 
        িম  -- েমিরর েছেল Jesus নয়। Jesus sয়ং ঈ র। 
 
        (ভkেদর pিত) -- “iিন ( ীরামকৃ ) eখন ei আেছন -- আবার eক সমেয় সাkাৎ ঈ র। 
 
        “আপনারা (ভেkরা) eঁেক িচনেত পােcন না। আিম আেগ েথেক eঁেক েদেখিছ -- eখন সাkাৎ েদখিছ। 
েদেখিছলাম -- eকিট বাগান, uিন uপের আসেন বেস আেছন; েমেঝর uপর আর-eকজন বেস আেছন, -- িতিন 
তত advanced (unত নন।) 
 
        “ei েদেশ চারজন dারবাn  আেছন। েবাmাi a েল তুকারাম o কা ীের রবাটর্ মাiেকল; -- eখােন iিন; 
-- আর পূবর্েদেশ আর-eকজন আেছন।” 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িকছু েদখেত-েটকেত পাo? 
 
        িম  -- আjা, বাটীেত যখন িছলাম তখন েথেক েজয্ািতঃদশর্ন হত। তারপর যী েক দশর্ন কেরিছ। েস-rপ 
আর িক বলব! -- েস েসৗnেযর্র কােছ িক stীর েসৗnযর্! 
 
        িকয়ৎkণ পের ভkেদর সে  কথা কিহেত কিহেত িম  জামা েপnলুন খুিলয়া িভতেরর েগrয়ার েকৗপীন 
েদখাiেলন। 
 
        ঠাকুর বারাnা হiেত আিসয়া বিলেতেছন -- “বােহয্ হল না -- eঁেক (িম েক) েদখলাম, বীেরর ভ ী কের 
দাঁিড়েয় আেছ।” 
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        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর সমািধs হiেতেছন। পি মাসয্ হiয়া দাঁড়াiয়া সমািধs। 
 
        িকি ৎ pকৃিতs হiয়া িম েক েদিখেত েদিখেত হািসেতেছন। 
 
        eখনo দাঁড়াiয়া। ভাবােবেশ িম েক েশk  হয্া  (হsধারণ) কিরেতেছন o হািসেতেছন। হাত ধিরয়া 
বিলেতেছন, “তুিম যা চাiছ তা হেয় যােব।” 
 
        ঠাকুেরর বুিঝ যী র ভাব হiল! িতিন আর যী  িক eক? 
 
        িম  (করেজােড়) -- আিম েসিদন েথেক মন, pাণ, শরীর, -- সব আপনােক িদেয়িছ! 
 
        [ঠাকুর ভাবােবেশ হািসেতেছন] 
 
        ঠাকুর uপেবশন কিরেলন। িম  ভkেদর কােছ তাঁহার পূবর্কথা সব বণর্না কিরেতেছন। তাঁহার di ভাi 
বেরর সভায় সািময়ানা চাপা পিড়য়া, মানবলীলা সmরণ কিরেলন, -- তাহাo বিলেলন। 
 
        ঠাকুর িম েক যt কিরবার কথা ভkেদর বিলয়া িদেলন। 
 

[নেরnd, ডা: সরকার pভৃিত সে  কীতর্নানেn ] 
 
        ডাkার সরকার আিসয়ােছন। ডাkারেক েদিখয়া ঠাকুর সমািধs। িকি ৎ ভাব uপশেমর পর ঠাকুর 
ভাবােবেশ বিলেতেছন -- “কারণানেnর পর সিcদানn। -- কারেণর কারণ!” 
 
        ডাkার বিলেতেছন, হাঁ! 
 
        ীরামকৃ  -- েবhশঁ হi নাi। 
 
        ডাkার বুিঝয়ােছন েয, ঠাকুেরর ঈ েরর আেবশ হiয়ােছ। তাi বিলেতেছন -- “না তুিম খুব hেঁশ আছ!” 
 
        ঠাকুর সহােসয্ বিলেতেছন -- 
 
        গান - সুরাপান কির না আিম, সুধা খাi জয়কালী বেল, 
 মন মাতােল মাতাল কের, মদ মাতােল মাতাল বেল। 
 grদt gড় লেয়, pবৃিt তায় মশলা িদেয় (মা) 
 jান ঁিড়েত চুয়ার ভাঁিট, পাল কের েমার মন মাতােল। 
 মূলমnt যnt ভরা, েশাধন কির বেল তারা, 
 pসাদ বেল eমন সুরা, েখেল চতুবর্গর্ েমেল। 
 
        গান িনয়া ডাkার ভাবািব pায় হiেলন। ঠাকুেররo আবার ভাবােবশ হiল। ভােব ডাkােরর েকােল চরণ 
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বাড়াiয়া িদেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ভাব সmরণ হiল, -- তখন চরণ gটাiয়া লiয়া ডাkারেক বিলেতেছন -- “uh ! তুিম িক 
কথাi বেলছ! তাঁরi েকােল বেস আিছ, তাঁেক বয্ারােমর কথা বলব না েতা কােক বলব। -- ডাকেত হয় তাঁেকi 
ডাকব!” 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুেরর চkু জেল ভিরয়া েগল। 
 
        আবার ভাবািব । -- ভােব ডাkারেক বিলেতেছন -- “তুিম খুব d! তা না হেল পা রাখেত পাির না!” 
আবার বিলেতেছন। “শাn oিহ হয্ায় েযা রাম-রস চােখ! 
 
        “িবষয় িক? -- oেত আেছ িক? -- টাকা-কিড়, মান, শরীেরর সুখ -- eেত আেছ, িক? রামেকা েযা িচনা 
নাi িদl  িচনা হয্ায় েসা েকয়া ের।” 
 
        eত aসুেখর পর ঠাকুেরর ভাবােবশ হiেতেছ েদিখয়া ভেkরা িচিnত হiয়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “oi 
গানিট হেল আিম থামব; -- হিররস মিদরা।” 
 
        নেরnd কkাnের িছেলন, তাঁেক ডাকােনা হiল। িতিন তাঁহার েদবdলর্ভ কে  গান নাiেতেছন: 
 
 হিররসমিদরা িপেয় মম মানস মােতা ের। 
 (eকবার) লুটােয় aবনীতল হিরহির বিল কােঁদা ের। 
 গভীর িননতেদ হিরনােম গগন ছাo ের 
 নােচা হির বেল, dবাh তুেল, হিরনাম িবলাo ের। 
 হিরেpমানnরেস aিনিদন ভােসা ের, 
 গাo হিরনাম হo পূণর্কাম, নীচ বাসনা নােশা ের! 
 
        ীরামকৃ  -- আর েসiিট? ‘িচদানnিসnুনীের?’ 
 
        নেরnd গাiেতেছন: 
 
        (1) - িচদানn িসnুনীের েpমানেnর লহরী, 
 মহাভাব রসলীলা িক মাধুরী মির মির। 
 মহােযােগ সব eকাকার হiল, েদশকাল বয্বধান সব ঘুিচল ের, 
 eখন আনেn মািতয়া, d বাh তুিলয়া বল ের মন হির হির। 
 
        (2) - িচnয় মন মানস হির িচd ঘন িনর ন। 
 
        ডাkার eকাgমেন িনেতেছন। গান সমাp হiেল বিলেতেছন, ‘িচদানnিসnুনীের, oiিট েবশ!’ ডাkােরর 
আনn েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- “েছেল বেলিছল, ‘বাবা, eকটু (মদ) েচেখ েদখ তারপর আমায় ছাড়েত বল 
েতা ছাড়া যােব।’ বাবা েখেয় বলেল, ‘তুিম বাছা ছাড় আপিt নাi িকnt আিম ছাড়িছ না।’ (ডাkার o সকেলর 
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হাসয্) 
 
        “েসিদন মা েদখােল dিট েলাকেক। iিন তার িভতর eকজন। খুব jান হেব েদখলাম, -- িকnt । 
(ডাkারেক, সহােসয্) িকnt েরাসেব।” 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া আেছন। 
 
 


