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িdতীয় পিরেcদ 
 

ভাবরাজয্ o rপদশর্ন 
 
        ঠাকুর সমািধs -- aেনকkণ ভাবািব  হiয়া বিসয়া আেছন। েদহ নিড়েতেছ না -- চkু snহীন -- িনঃ াস 
পিড়েতেছ িকনা -- বুঝা যায় না। 
 
        aেনকkণ পের দীঘর্িনঃ াস েফিলেলন -- েযন iিndেয়র রােজয্ আবার িফিরয়া আিসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (pাণকৃে র pিত) -- িতিন ধু িনরাকার নন, িতিন আবার সাকার। তাঁর rপ দশর্ন করা যায়। 
ভাব-ভিkর dারা তাঁর েসi aতুলনীয় rপ দশর্ন করা যায়। মা নানাrেপ দশর্ন েদন। 
 

[েগৗরা দশর্ন -- রিতর মা েবেশ মা ] 
 
        “কাল মােক েদখলাম। েগrয়া জামা পরা, মুিড় েসলাi নাi। আমার সে  কথা কেcন। 
 
        “আর-eকিদন মুসলমােনর েমেয়rেপ আমার কােছ eেসিছেলন। মাথায় িতলক িকnt িদগmরী। ছয় সাত 
বছেরর েমেয় -- আমার সে  সে  েবড়ােত লাগল o ফচিকিম করেত লাগল। 
 
        “hেদর বািড়েত যখন িছলাম -- েগৗরা দশর্ন হেয়িছল -- কােলােপেড় কাপড় পরা। 
 
        “হলধারী বলত িতিন ভাব-aভােবর aতীত। আিম মােক িগেয় বললাম, মা, হলধারী e-কথা বলেছ, তাহেল 
rপ-টুপ িক সব িমথয্া? মা রিতর মার েবেশ আমার কােছ eেস বলেল, ‘তুi ভােবi থাক।’ আিমo হলধারীেক 
তাi বললাম। 
 
        “eক-eকবার o-কথা ভুেল যাi বেল ক  হয়। ভােব না েথেক দাঁত েভেঙ েগল। তাi ৈদববাণী বা pতkয্ 
না হেল ভােবi থাকব -- ভিk িনেয় থাকব। িক বল?” 
 
        pাণকৃ  -- আjা 
 

[ভিkর aবতার েকন? রােমর icা ] 
 
        ীরামকৃ  -- আর েতামােকi বা েকন িজjাসা কির। eর িভতের েক eকটা আেছ। েসi আমােক িনেয় 
eirপ কেc। মােঝ মােঝ েদবভাব pায় হত, -- আিম পুেজা না করেল শাn হতুম না। 
 
        “আিম যnt, িতিন যntী। িতিন েযমন করান, েতমিন কির। েযমন বলান, েতমিন বিল। 
 
 “pসাদ বেল ভবসাগের, বেস আিছ ভািসেয় েভলা। 
     েজায়ার eেল uিজেয় যাব, ভািটেয় যাব ভাটার েবলা ৷৷ 
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        “ঝেড়র eঁেটা পাতা কখনo uেড় ভাল জায়গায় িগেয় পড়ল, কখন বা ঝেড় নদর্মায় িগেয় পড়ল -- ঝড় 
েযিদেক লেয় যায়। 
 
        “তাঁতী বলেল, রােমর icায় ডাকািত হল, রােমর icায় আমােক পুিলেস ধরেল -- আবার রােমর icায় 
েছেড় িদেল। 
 
        “হনুমান বেলিছল, েহ রাম, শরণাগত, শরণাগত; -- ei আশীবর্াদ কর েযন েতামার পাদপেd dাভিk 
হয়। আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi। 
  
         “েকালা বয্াঙ মুমূষর্ aবsায় বলেল, রাম, যখন সােপ ধের তখন ‘রাম রkা কর’ বেল িচৎকার কির। িকnt 
eখন রােমর ধনুক িবঁেধ মের যািc, তাi চুপ কের আিছ। 
 
        “আেগ pতয্k দশর্ন হেতা -- ei চkু িদেয় -- েযমন েতামায় েদখিছ। eখন ভাবাsায় দশর্ন হয়। 
 
        “ঈ রলাভ হেল বালেকর sভাব হয়। েয যােক িচnা কের তার সtা পায়। ঈ েরর sভাব বালেকর নয্ায়। 
বালক েযমন েখলাঘর কের, ভােঙ গেড় -- িতিনo েসirপ সৃি , িsিত, pলয় কেcন। বালক েযমন েকানo gেণর 
বশ নয় -- িতিনo েতমিন সtt, রজঃ, তমঃ িতন gেণর aতীত। 
 
        “তাi পরমহংেসরা দশ-পাঁচজন বালক সে  রােখ, sভাব আেরােপর জনয্।” 
 
        আগরপাড়া হiেত eকিট িবশ-বাiশ বছেরর েছাকরা আিসয়ােছন। েছেলিট যখন আেসন ঠাকুরেক iশারা 
কিরয়া িনজর্েন লiয়া যান o চুিপ চুিপ মেনর কথা কন। িতিন নূতন যাতায়াত কিরেতেছন। আজ েছেলিট কােছ 
আিসয়া েমেঝেত বিসয়ােছন। 
 

[pকৃিতভাব o কামজয় -- সরলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        ীরামকৃ  (েছেলিটর pিত) -- আেরাপ করেল ভাব বদেল যায়। pকৃিতভাব আেরাপ করেল kেম কামািদ 
িরপু ন  হেয় যায়। িঠক েমেয়েদর মতন বয্বহার হেয় দাঁড়ায়। যাtােত যারা েমেয় সােজ তােদর নাiবার সময় 
েদেখিছ -- েমেয়েদর মেতা দাঁত মােজ, কথা কয়। 
 
        “তুিম eকিদন শিন-ম লবাের eস।” 
 
        (pাণকৃে র pিত) -- bh o শিk aেভদ। শিk না মানেল জগৎ িমথয্া হেয় যায়, আিম-তুিম, ঘরবািড়, 
পিরবার -- সব িমথয্া। oi আদয্াশিk আেছন বেল জগৎ দাঁিড়েয় আেছ। কাঠােমার খঁুিট না থাকেল কাঠােমাi হয় 
না -- সুnর dগর্া ঠাকুর-pিতমা হয় না। 
 
        “িবষয়বুিd তয্াগ না করেল ৈচতনয্i হয় না -- ভগবানলাভ হয় না -- িবষয়বুিd থাকেলi কপটতা হয়। 
সরল না হেল তাঁেক পাoয়া যায় না -- 
 
 “eiিস ভিk কর ঘট িভতর েছাড় কপট চতুরাi। 
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 েসবা বিn আuর aধীনতা সহেজ িমিল রঘুরাi ৷৷ 
 
        “যারা িবষয়কমর্ কের -- aিফেসর কাজ িক বয্বসা -- তােদরo সেতয্েত থাকা uিচত। সতয্কথা কিলর 
তপসয্া।” 
 
        pাণকৃ  -- aিsn  ধেমর্ মেহিশ সয্াৎ সতয্বাদী িজেতিndয়ঃ। 
                      পেরাপকারিনরেতা িনিবর্কারঃ সদাশয়ঃ ৷৷ 
 
       “মহািনবর্াণতেnt erপ আেছ।” 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, oigিল ধারণা করেত হয়। 


