1882, 2রা eিpল

িdতীয় পিরেcদ
ীরামকৃ শয্ামপুকেু র -- pাণকৃে র বাটীেত
ঠাকুর ীরামকৃ কিলকাতায় আজ ভাগমন কিরয়ােছন। ীযুk pাণকৃ মুেখাপাধয্ােয়র শয্ামপুকুর বাটীর
িdতলায় ৈবঠকখানাঘের ভkসে বিসয়া আেছন। eiমাt ভkসে বিসয়া pসাদ পাiয়ােছন। আজ 2রা eিpল,
রিববার, 1882 ী:, 21েশ ৈচt, 1288, kা চতুদর্ শী; eখন েবলা 1/2টা হiেব। কােpন oi পাড়ােতi থােকন;
ঠাকুেরর icা e-বািড়েত িব ােমর পর কােpেনর বািড় হiয়া, তাঁহােক দশর্ন কিরয়া ‘কমলকুিটর’ নামক বািড়েত
ীযুk েকশব েসনেক দশর্ন কিরেত যাiেবন। pাণকৃে র ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন; রাম, মেনামহন, েকদার,
সুেরnd, িগরীnd, (সুেরেndর াতা), রাখাল, বলরাম, মাsার pভৃিত ভেkরা uপিsত।
পাড়ার বাবুরা o aনয্ানয্ িনমিntত বয্িkরাo আেছন, ঠাকুর িক বেলন -- িনবার জনয্ সকেলi uৎসুক
হiয়া আেছন।
ঠাকুর বিলেতেছন, ঈ র o তাঁহার ঐ যর্। ei জগৎ তাঁর ঐ যর্।
“িকnt ঐ যর্ েদেখi সকেল ভুেল যায়, যাঁর ঐ যর্ তাঁেক েখাঁেজ না। কািমনী-কা ন েভাগ করেত সকেল
যায়; িকnt dঃখ, aশািni েবিশ। সংসার েযন িবশালাkীর দ, েনৗকা দেহ eকবার পড়েল আর রkা নাi। েসঁকুল
কাঁটার মেতা eক ছােড় েতা আর eকিট জড়ায়। েগালকধাnায় eকবার ঢুকেল েবrেনা মুশিকল। মানুষ েযন
ঝলসা েপাড়া হেয় যায়।”
eকজন ভk -- eখন uপায়?
[uপায় -- সাধুস আর pাথর্না ]
ীরামকৃ -- uপায়: সাধুস আর pাথর্না।
“ৈবেদয্র কােছ না েগেল েরাগ ভাল হয় না। সাধুস eকিদন করেল হয় না, সবর্দাi দরকার; েরাগ েলেগi
আেছ। আবার ৈবেদয্র কােছ না থাকেল নাড়ীjান হয় না, সে সে ঘুরেত হয়। তেব েকাnিট কেফর নাড়ী,
েকাnিট িপেtর নাড়ী েবাঝা যায়।”
ভk -- সাধুসে িক uপকার হয়?
ীরামকৃ -- ঈ ের aনুরাগ হয়। তাঁর uপর ভালবাসা হয়। বয্াকুলতা না eেল িকছুi হয় না। সাধুস
করেত করেত ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হয়। েযমন বািড়েত কাrর aসুখ হেল সবর্দাi মন বয্াকুল হেয় থােক,
িকেস েরাগী ভাল হয়। আবার কাrর যিদ কমর্ যায়, েস বয্িk েযমন আিফেস আিফেস ঘুের ঘুের েবড়ায়, বয্াকুল
হেত হয়, েসirপ। যিদ েকান আিফেস বেল কমর্ খািল েনi, আবার তার পরিদন eেস িজjাসা কের, আজ িক
েকান কমর্ খািল হেয়েছ?
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“আর eকিট uপায় আেছ -- বয্াকুল হেয় pাথর্না। িতিন েয আপনার েলাক, তাঁেক বলেত হয়, তুিম েকমন,
েদখা দাo -- েদখা িদেতi হেব -- তুিম আমােক সৃি কেরছ েকন? িশখরা বেলিছল, ‘ঈ র দয়াময়’; আিম তাঁেদর
বেলিছলাম, দয়াময় েকন বলব? িতিন আমােদর সৃি কেরেছন, যােত আমােদর ম ল হয়, তা যিদ কেরন েস িক
আর আ যর্! মা-বাপ েছেলেক পালন করেব, েস আবার দয়া িক? েস েতা করেতi হেব, তাi তাঁেক েজার কের
pাথর্না করেত হয়। িতিন েয আপনার মা, আপনার বাপ! েছেল যিদ খাoয়া তয্াগ কের, বাপ-মা িতন বৎসর
আেগi িহসয্া েফেল েদয়। আবার যখন েছেল পয়সা চায়, আর পুনঃপুনঃ বেল, ‘মা, েতার dিট পােয় পিড়,
আমােক dিট পয়সা েদ’, তখন মা বয্াজার হেয় তার বয্াকুলতা েদেখ পয়সা েফেল েদয়।
“সাধুস করেল আর eকিট uপকার হয়। সদসৎ িবচার। সৎ -- িনতয্ পদাথর্ aথর্াৎ ঈ র। aসৎ aথর্াৎ
aিনতয্। aসৎপেথ মন েগেলi িবচার করেত হয়। হািত পেরর কলাগাছ েখেত ড়
ঁ বাড়ােল েসi সময় মাhত ডাঙস
মাের।”
pিতেবশী -- মহাশয়, পাপবুিd েকন হয়?
ীরামকৃ -- তাঁর জগেত সকলরকম আেছ। সাধু েলাকo িতিন কেরেছন, d েলাকo িতিন কেরেছন,
সdবুিd িতিনi েদন, aসdবুিdo িতিনi েদন।
[পাপীর দািয়t o কমর্ফল ]
pিতেবশী -- তেব পাপ করেল আমােদর েকান দািয়t নাi?
ীরামকৃ -- ঈ েরর িনয়ম েয, পাপ করেল তার ফল েপেত হেব। ল া েখেল, তার ঝাল লাগেব না?
েসেজাবাবু বয়সকােল aেনকরকম কেরিছল, তাi মৃতয্ু র সময় নানারকম aসুখ হল। কম বয়েস eত েটর পাoয়া
যায় না। কালীবািড়েত েভাগ রাঁধবার aেনক সুদঁ রী কাঠ থােক। িভেজ কাঠ pথমটা েবশ jেল যায়, তখন িভতের
েয জল আেছ, েটর পাoয়া যায় না। কাঠটা েপাড়া েশষ হেল যত জল েপছেন েঠেল আেস o ফয্াঁচেফাঁচ কের uনুন
িনিভেয় েদয়। তাi কাম, েkাধ, েলাভ -- e-সব েথেক সাবধান হেত হয়। েদখ না, হনুমান েkাধ কের ল া দg
কেরিছল, েশেষ মেন পড়ল, aেশাকবেন সীতা আেছন, তখন ছটফট করেত লাগল, পােছ সীতার িকছু হয়।
pিতেবশী -- তেব ঈ র d েলাক করেলন েকন?
ীরামকৃ -- তাঁর icা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়ােত িবদয্াo আেছ, aিবদয্াo আেছ। anকােররo pেয়াজন
আেছ, anকার থাকেল আেলার আরo মিহমা pকাশ হয়। কাম, েkাধ, েলাভ খারাপ িজিনস বেট, তেব িতিন
িদেয়েছন েকন? মহৎ েলাক তেয়র করেবন বেল। iিndয় জয় করেল মহৎ হয়। িজেতিndয় িক না করেত পাের?
ঈ রলাভ পযর্n তাঁর কৃপায় করেত পাের। আবার aনয্িদেক েদখ, কাম েথেক তাঁর সৃি -লীলা চলেছ।
“d েলােকরo দরকার আেছ। eকিট তালুেকর pজারা বড়i dদর্াn হেয়িছল। তখন েগালক েচৗধুিরেক
পািঠেয় েদoয়া হল। তার নােম pজারা কাঁপেত লাগল -- eত কেঠার শাসন। সবi দরকার। সীতা বলেলন, রাম!
aেযাধয্ায় সব a ািলকা হত েতা েবশ হত, aেনক বািড় েদখিছ ভাঙা, পুরােনা। রাম বলেলন, সীতা! সব বািড়
সুnর থাকেল িমstীরা িক করেব? (সকেলর হাসয্) ঈ র সবরকম কেরেছন -- ভাল গাছ, িবষ গাছ, আবার
আগাছাo কেরেছন। জােনায়ারেদর িভতর ভাল-মn সব আেছ -- বাঘ, িসংহ, সাপ সব আেছ।”
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[সংসােরo ঈ রলাভ হয় -- সকেলরi মুিk হেব ]
pিতেবশী -- মহাশয়, সংসাের েথেক িক ভগবানেক পাoয়া যায়?
ীরামকৃ -- aবশয্ পাoয়া যায়। তেব যা বললুম, সাধুস আর সবর্দা pাথর্না করেত হয়। তাঁর কােছ
কাঁদেত হয়। মেনর ময়লাgেলা ধুেয় েগেল তাঁর দশর্ন হয়। মনিট েযন মািট-মাখােনা েলাহার ছুচঁ -- ঈ র চুmক
পাথর, মািট না েগেল চুmক পাথেরর সে েযাগ হয় না। কাঁদেত কাঁদেত ছুেঁ চর মািট ধুেয় যায়; ছুেঁ চর মািট aথর্াৎ
কাম, েkাধ, েলাভ, পাপবুিd, িবষয়বুিd। মািট ধুেয় েগেলi ছুচঁ েক চুmক পাথের েটেন লেব -- aথর্াৎ ঈ রদশর্ন
হেব। িচt িd হেল তেব তাঁেক লাভ হয়। jর হেয়েছ, েদেহেত রস aেনক রেয়েছ তােত কুiনাiেন িক কাজ হেব।
সংসাের হেব না েকন? oi সাধুস , েকঁেদ েকঁেদ pাথর্না, মােঝ মােঝ িনজর্েন বাস; eকটু েবড়া না িদেল
ফুটপােথর চারাগাছ, ছাগল গrেত েখেয় েফেল।
pিতেবশী -- যারা সংসাের আেছ, তাহেল তােদরo হেব?
ীরামকৃ -- সকেলরi মুিk হেব। তেব grর uপেদশ aনুসাের চলেত হয়। বাঁকাপেথ েগেল িফের
আসেত ক হেব। মুিk aেনক েদিরেত হয়। হয়েতা e-জেno হল না, আবার হয়েতা aেনক জেnর পর হল।
জনকািদ সংসােরo কমর্ কেরিছেলন। ঈ রেক মাথায় েরেখ কাজ করেতন। নৃতয্কী েযমন মাথায় বাসন কের নােচ।
আর পি েমর েমেয়েদর েদখ নাi? মাথায় জেলর ঘড়া, হাসেত হাসেত কথা কiেত কiেত যােc।
pিতেবশী -- grর uপেদশ বলেলন। gr েকমন কের পাব?
ীরামকৃ -- েয-েস েলাক gr হেত পাের না। বাহাdরী কাঠ িনেজo েভেস চেল যায়, aেনক জীবজnto
চেড় েযেত পাের। হাবােত কােঠর uপর চড়েল, কাঠo ডুেব যায়, েয চেড় েসo ডুেব যায়। তাi ঈ র যুেগ যুেগ
েলাকিশkার জনয্ িনেজ grrেপ aবতীণর্ হন। সিcদানni gr।
“jান কােক বেল; আর আিম েক? ঈ রi কতর্া আর সব aকতর্া -- eর নাম jান। আিম aকতর্া। তাঁর
হােতর যnt। তাi আিম বিল, মা, তুিম যntী, আিম যnt; তুিম ঘরণী, আিম ঘর; তুিম iি িনয়ার; েযমন চালাo,
েতমিন চিল; েযমন করাo, েতমিন কির; েযমন বলাo, েতমিন বিল; নাহং নাহং তুঁh তুঁh।”
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