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ষ পিরেcদ
সবর্ধমর্াn পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ ৷
aহং tাং সবর্পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম মা চঃ ৷৷
[গীতা -- 18।66]
bাhিদগেক uপেদশ -- ী ধমর্, bাhসমাজ o পাপবাদ
ীরামকৃ (bাhভkেদর pিত) -- মেনেতi বd, মেনেতi মুk। আিম মুk পুrষ; সংসােরi থািক বা
aরেণয্i থািক, আমার বnন িক? আিম ঈ েরর সnান; রাজািধরােজর েছেল; আমায় আবার বাঁেধ েক? যিদ সােপ
কামড়ায়, “িবষ নাi” েজার কের বলেল িবষ েছেড় যায়! েতমিন “আিম বd নi, আিম মুk” ei কথািট েরাখ
কের বলেত বলেত তাi হেয় যায়। মুki হেয় যায়।
[পূবক
র্ থা -- ীরামকৃে র বাiেবল বণ -- কৃ িকেশােরর িব াস ]
“ ী ানেদর eকখানা বi eকজন িদেল, আিম পেড় নােত বললুম। তােত েকবল ‘পাপ আর পাপ’।
(েকশেবর pিত) েতামােদর bাhসমােজo েকবল ‘পাপ’। েয বয্িk ‘আিম বd’ ‘আিম বd’ বার বার বেল, েস শালা
বdi হেয় যায়! েয রাতিদন ‘আিম পাপী’, ‘আিম পাপী’ ei কের, েস তাi হেয় যায়।
“ঈ েরর নােম eমন িব াস হoয়া চাi -- ‘িক, আিম তাঁর নাম কেরিছ, আমার eখনo পাপ থাকেব!
আমার আবার পাপ িক?’ কৃ িকেশার পরম িহnু, সদাচারিন bাhণ, েস বৃnাবেন িগছল। eকিদন মণ করেত
করেত তার জলতৃ া েপেয়িছল। eকটা কুয়ার কােছ িগেয় েদখেল, eকজন েলাক দাঁিড়েয় রেয়েছ। তােক বলেল,
oের তুi eকঘিট জল আমায় িদেত পািরস? তুi িক জাত? েস বলেল, ঠাকুর মহাশয়, আিম হীন জাত -- মুিচ।
কৃ িকেশার বলেল, তুi বল, িশব। েন, eখন জল তুেল েদ।
“ভগবােনর নাম করেল মানুেষর েদহ-মন সব d হেয় যায়।
“েকবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ ei সব কথা েকন? eকবার বল েয, aনয্ায় কমর্ যা কেরিছ আর করব না। আর
তাঁর নােম িব াস কর।”
ঠাকুর েpেমাnt হiয়া নামমাহাtয্ গাiেতেছন:
“আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির ৷
আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী ৷৷
“আিম মার কােছ েকবল ভিk েচেয়িছলাম। ফুল হােত কের মার পাদপেd িদেয়িছলাম; বেলিছলাম, ‘মা,
ei নাo েতামার পাপ, ei নাo েতামার পুণয্, আমায় dাভিk দাo; ei নাo েতামার jান, ei নাo েতামার
ajান, আমায় dাভিk দাo; ei নাo েতামার িচ, ei নাo েতামার a িচ, আমায় dাভিk দাo; ei নাo
েতামার ধমর্, ei নাo েতামার aধমর্, ei নাo েতামার aধমর্, আমায় dাভিk দাo’।”
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(bাhভkেদর pিত) -- eকিট রামpসােদর গান েশান:
“আয় মন, েবড়ােত যািব ৷
কালী-কlতrমূেল ের (মন) চাির ফল কুড়ােয় পািব ৷৷
pবৃিt িনবৃিt জায়া, (তার) িনবৃিtের সে লিব ৷
oের িবেবক নােম তার েবটা, তtt-কথা তায় সুধািব ৷৷
িচ a িচের লেয় িদবয্ ঘের কেব িব ৷
যখন di সতীেন িপিরত হেব, তখন শয্ামা মােক পািব ৷৷
aহংকার aিবদয্া েতার, িপতামাতায় তািড়েয় িদিব ৷
যিদ েমাহগেতর্ েটেন লয়, ৈধযর্েখাঁটা ধের রিব ৷৷
ধমর্াধমর্ dেটা aজা, তুcেখাঁটায় েবঁেধ থুিব ৷
যিদ না মােন িনেষধ, তেব jানখে বিল িদিব ৷৷
pথম ভাযর্ার সnােনর দূর হেত বুঝাiিব ৷
যিদ না মােন pেবাধ, jান-িসnু মােঝ ডুবাiিব ৷৷
pসাদ বেল, eমন হেল কােলর কােছ জবাব িদিব ৷
তেব বাপু বাছা বােপর ঠাকুর, মেনর মেতা মন হিব ৷৷
“সংসাের ঈশবরলাভ হেব না েকন? জনেকর হেয়িছল। e-সংসার ‘েধাঁকার টািট’ pসাদ বেলিছল। তাঁর
পাদপেd ভিkলাভ করেল -ei সংসারi মজার কুিট, আিম খাi-দাi আর মজা লুিট।
জনক রাজা মহােতজা, তার িকেসর িছল kিট।
েস েয eিদক oিদক dিদক েরেখ, েখেয়িছল dেধর বািট।”
(সকেলর হাসয্)
[bাhসমাজ o জনক রাজা -- গৃহেsর uপায় -- িনজর্েন বাস o িবেবক ]
“িকnt ফস কের জনক রাজা হoয়া যায় না। জনক রাজা িনজর্েন aেনক তপসয্া কেরিছেলন। সংসাের
েথেকo eক-eকবার িনজর্েন বাস করেত হয়। সংসােরর বািহের eকলা িগেয় যিদ ভগবােনর জনয্ িতনিদনo কাঁদা
যায় েসo ভাল। eমনিক aবসর েপেয় eকিদনo িনজর্েন তাঁর িচnা যিদ করা যায়, েসo ভাল। েলাক মাগেছেলর
জনয্ eকঘিট কাঁেদ, ঈ েরর জেনয্ েক কাঁদেছ বল? িনজর্েন েথেক মােঝ মােঝ ভগবােনর জেনয্ সাধন করেত হয়!
সংসােরর িভতর কেমর্র মেধয্ েথেক, pথমাবsায় মন িsর করেত aেনক বয্াঘাত হয়। ফুটপােতর গাছ; যখন চারা
থােক, েবড়া না িদেল ছাগল-গrেত েখেয় েফেল। pথমাবsায় েবড়া, gঁিড় হেল আর েবড়ার দরকার থােক না।
gঁিড়েত হািত েবঁেধ িদেলo িকছু হয় না।
“েরাগিট হেc িবকার। আবার েয-ঘের িবকােরর েরাগী, েসi ঘের জেলর জালা আর আচার েতঁতল
ু । যিদ
িবকােরর েরাগী আরাম করেত চাo, ঘর েথেক ঠাঁi নাড়া করেত হেব। সংসারী জীব িবকােরর েরাগী; িবষয় -জেলর জালা; িবষয়েভাগতৃ া -- জলতৃ া। আচার েতঁতল
ু মেন করেলi মুেখ জল সের, কােছ আনেত হয় না;
erপ িজিনসo ঘের রেয়েছ; েযািষৎস । তাi িনজর্েন িচিকৎসা দরকার।
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“িবেবক-ৈবরাগয্ লাভ কের সংসার করেত হয়। সংসার-সমুেd কামেkাধািদ কুিমর আেছ। হলুদ গােয় েমেখ
জেল নামেল কুিমেরর ভয় থােক না। িবেবক-ৈবরাগয্ -- হলুদ। সদসৎ িবচােরর নাম িবেবক। ঈ রi সৎ,
িনতয্বst। আর সব aসৎ, aিনতয্; dিদেনর জনয্। eiিট েবাধ আর ঈ ের aনুরাগ। তাঁর uপর টান -- ভালবাসা।
েগাপীেদর কৃে র uপর েযrপ টান িছল। eকটা গান েশান:
[আর uপায় -- ঈ ের aনুরাগ -- েগাপীেদর মেতা টান বা েsহ ]
বংশী বািজল oi িবিপেন ৷
(আমার েতা না েগেল নয়) (শয্াম পেথ দাঁড়ােয় আেছ)
েতারা যািব িক না যািব বল েগা ৷৷
েতােদর শয্াম কথার কথা ৷
আমার শয্াম anেরর বয্থা (সi) ৷৷
েতােদর বােজ বাঁশী কােনর কােছ ৷
বাঁশী আমার বােজ hদয়মােঝ ৷৷
শয্ােমর বাঁশী বােজ, েবরাo রাi ৷
েতামা িবনা কুে র েশাভা নাi ৷৷”
ঠাকুর arপূণর্ নয়েন ei গান গাiেত গাiেত েকশবািদ ভkেদর বলেলন, “রাধাকৃ মােনা আর নাi
মােনা, ei টানটুকু নাo, ভগবােনর জনয্ িকেস eirপ বয্াকুলতা হয়, েচ া কর। বয্াকুলতা থাকেলi তাঁেক লাভ
করা যায়।”
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