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a াদশ পিরেcদ
ীরামকৃে র ঈ রােবশ, তাঁহার মুেখ ঈ েরর বাণী
[ ীযুk aধর েসেনর িdতীয় দশর্ন -- গৃহেsর pিত uপেদশ ]
ীরামকৃ সমািধs। েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। ভেkরা চতুিদর্েক uপিব । ীযুk aধর েসন কয়িট
বnুসে আিসয়ােছন। aধর েডপুিট ময্ািজেsট। ঠাকুরেক ei িdতীয় দশর্ন কিরেতেছন। aধেরর বয়স 29/30।
aধেরর বnু সারদাচরণ পুtেশােক সnp। িতিন sুেলর েডপুিট inেskর িছেলন; েপনশন লiয়া, eবং আেগo
িতিন সাধন-ভজন কিরেতন। বড় েছেলিট মারা যাoয়ােত েকানrেপ সাntনালাভ কিরেত পািরেতেছন না। তাi
aধর ঠাকুেরর নাম নাiয়া তাঁহার কােছ লiয়া আিসয়ােছন। aধেরর িনেজরo ঠাকুরেক েদিখবার aেনকিদন
হiেত icা িছল।
সমািধ ভ হiল। ঠাকুর দৃি পাত কিরয়া েদিখেলন, eকঘর েলাক তাঁহার িদেক চািহয়া রিহয়ােছন। তখন
িতিন আপনা-আপিন িক বিলেতেছন।
ঈ র িক তাঁর মুখ িদয়া কথা কিহেতেছন o uপেদশ িদেতেছন?
ীরামকৃ -- িবষয়ী েলােকর jান কখনo েদখা েদয়। eক-eকবার দীপ িশখার নয্ায়। না, না, সূেযর্র
eকিট িকরেণর নয্ায়। ফুেটা িদেয় েযন িকরণিট আসেছ। িবষয়ী েলােকর ঈ েরর নাম করা -- aনুরাগ নাi। বালক
েযমন বেল, েতার পরেম েরর িদিবয্। খুড়ী-েজঠীর েকাঁদল েন “পরেম েরর িদিবয্” িশেখেছ!
“িবষয়ী েলাকেদর েরাখ নাi। হল হল; না হল না হল। জেলর দরকার হেয়েছ কূপ খুড়
ঁ েছ। খুঁড়েত, খুঁড়েত
েযমন পাথর েবrল, aমিন েসখানটা েছেড় িদেল। আর-eক জায়গা খুড়
ঁ েত বািল েপেয় েগল; েকবল বািল
েবেরায়। েসখানটাo েছেড় িদেল। েযখােন খুঁড়েত আরm কেরেছ, েসiখােনi খুড়
ঁ েব তেব েতা জল পােব।
“জীব েযমন কমর্ কের, েতমিন ফল পায়। তাi গােন আেছ:
েদাষ কাr নয় েগা মা।
আিম sখাত সিলেল ডুেব মির শয্ামা।
“আিম আর আমার ajান। িবচার করেত েগেল যােক আিম আিম করছ, েদখেব িতিন আtা বi আর েকu
নয়। িবচার কর -- তুিম শরীর না মাংস, না আর িকছু? তখন েদখেব, তুিম িকছুo নo। েতামার েকান uপািধ নাi।
তখন আবার ‘আিম িকছু কির নাi, আমার েদাষo নাi, gণo নাi। পাপo নাi, পুণয্o নাi।’
“eটা েসানা, eটা েপতল -- eর নাম ajান। সব েসানা -- eর নাম jান।”
[ঈ রদশর্েনর লkণ -- ীরামকৃ িক aবতার? ]
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“ঈ রদশর্ন হেল িবচার বn হেয় যায়। ঈ রলাভ কেরেছ, aথছ িবচার করেছ, তাo আেছ। িক েকu ভিk
িনেয় তাঁর নামgণগান করেছ।
“েছেল কাঁেদ কতkণ? যতkণ না sন পান করেত পায়। তারপরi কাnা বn হেয় যায়। েকবল আনn।
আনেn মার dধ খায়। তেব eকিট কথা আেছ। েখেত েখেত মােঝ মােঝ েখলা কের, আবার হােস।
“িতিনi সব হেয়েছন। তেব মানুেষ িতিন েবিশ pকাশ। েযখােন dসtt বালেকর sভাব -- হােস, কাঁেদ,
নােচ, গায় -- েসখােন িতিন সাkাৎ বতর্মান।”
[পুtেশাক -- “জীব সাজ সমের” ]
ঠাকুর aধেরর কুশল পিরচয় লiেলন। aধর তাঁহার বnুর পুtেশােকর কথা িনেবদন কিরেলন। ঠাকুর
aপনার মেন গান গািহেতেছন:
জীব সাজ সমের, রণেবেশ কাল pেবশ েতার ঘের।
ভিkরেথ চিড়, লেয় jানতূণ, রসনাধনুেক িদেয় েpমgণ,
bhময়ীর নাম bh-ast তােহ সnান কের ৷৷
আর eক যুিk রেণ, চাi না রথরথী, শtrনােশ জীব হেব সুস িত,
রণভূিম যিদ কের দাশরিথ ভাগীরথীর তীের ৷৷
“িক করেব? ei কােলর জনয্ pstত হo। কাল ঘের pেবশ কেরেছ, তাঁর নামrপ ast লেয় যুd করেত
হেব, িতিনi কতর্া। আিম বিল, েযমন করাo, েতমিন কির; েযমন বলাo েতমিন বিল; আিম যnt, তুিম যntী; আিম
ঘর, তুিম ঘরণী; আিম গািড়, তুিম iি িনয়ার।
“তাঁেক আmেমাkাির দাo! ভাল েলােকর uপর ভার িদেল aম ল হয় না। িতিন যা হয় কrন।
“তা েশাক হেব না গা? আtজ! রাবণ বধ হল; লkণ েদৗিড়েয় িগেয় েদখেলন। েদেখন েয, হােড়র িভতর
eমন জায়গা নাi -- েযখােন িছd নাi। তখন বলেলন, রাম! েতামার বােণর িক মিহমা! রাবেণর শরীের eমন
sান নাi, েযখােন িছd না হেয়েছ! তখন রাম বলেলন, ভাi হােড়র িভতর েয-সব িছd েদখছ, o বােণর জনয্ নয়।
েশােক তার হাড় জরজর হেয়েছ। oi িছdgিল েসi েশােকর িচh। হাড় িবদীণর্ কেরেছ।
“তেব e-সব aিনতয্। গৃহ, পিরবার, সnান dিদেনর জনয্। তালগাছi সতয্। d-eকটা তাল খেস পেড়েছ।
তার আর dঃখ িক?
“ঈ র িতনিট কাজ কেরেছন -- সৃি , িsিত, pলয়। মৃতয্ু আেছi। pলেয়র সময় সব ংস হেয় যােব,
িকছুi থাকেব না। মা েকবল সৃি র বীজgিল কুিড়েয় েরেখ েদেবন। আবার নূতন সৃি র সময় েসi বীজgিল বার
করেবন। িগnীেদর েযমন নয্াতা-কাঁতার হাঁিড় থােক। (সকেলর হাসয্) তােত শশািবিচ, সমুেdর েফনা নীলবিড় েছাট
েছাট পুটিলেত বাঁধা থােক।”
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