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দশম পিরেcদ
েবলঘেরর ভkসে
েবলঘের হiেত েগািবn মুেখাপাধয্ায় pমুখ ভেkরা আিসয়ােছন। ঠাকুর েযিদন তাঁহার বাটীেত ভাগমন
কিরয়ািছেলন, েসিদন গায়েকর “জাগ জাগ জনিন” ei গান িনয়া সমািধs হiয়ািছেলন। েগািবn েসi
গায়কিটেকo আিনয়ােছন। ঠাকুর গায়কেক েদিখয়া আনিnত হiয়ােছন o বিলেতেছন, তুিম িকছু গান কর। গায়ক
গাiেতেছন:
1।

েদাষ কাr নয় েগা মা,
আিম sখাত-সিলেল ডুেব মির শয্ামা।

2।

ছুস
ঁ না ের শমন আমার জাত িগেয়েছ।
যিদ বিলস oের শমন জাত েগল িকেস,
েকেল সবর্নাশী আমায় সnয্াসী কেরেছ।
[রািগণী-মূলতান ]

3।

জাগ জাগ জননী
মূলাধাের িনdাগত কতিদন গত হল কুলকু িলনী।
sকাযর্ সাধেন চল মা িশর মেধয্,
পরম িশব যথা সহsদল পেd,
কির ষড়চk েভদ ঘুচাo মেনর েখদ, ৈচতনয্rিপিণ।

ীরামকৃ -- ei গােন ষড় চk েভেদর কথা আেছ। ঈ র বািহেরo আেছন, anেরo আেছন। িতিন
িভতের েথেক মেনর নানা aবsা করেছন। ষড় চk েভদ হেল মায়ার রাজয্ ছািড়েয় জীবাtা পরমাtার সে eক
হেয় যায়। eরi নাম ঈ রদশর্ন।
“মায়া dার েছেড় না িদেল ঈ রদশর্ন হয় না। রাম, লkণ আর সীতা eকসে যােcন; সকেলর আেগ রাম,
মেধয্ সীতা, প ােত লkণ। েযমন সীতা মােঝ মােঝ থাকােত -- লkণ রামেক েদখেত পােcন না, েতমিন মােঝ
মায়া থাকােত জীব ঈ রেক দশর্ন করেত পােc না। (মিণ মিlেকর pিত) তেব ঈ েরর কৃপা হেল মায়া dার েছেড়
েদন। েযমন dারoয়ানরা বেল, বাবু hকুম কের িদন -- oেক dার েছেড় িদিc।1
“েবদাn মত আর পুরাণ মত। েবদাnমেত বেল, ‘ei সংসার েধাঁকার টািট’ aথর্াৎ জগৎ সব ভুল, spবৎ।
িকnt পুরাণমত বা ভিkশােst বেল েয, ঈ রi চতুিবর্ংশিত তtt হেয় রেয়েছন। তাঁেক anের বািহের পূজা কর।
“যতkণ ‘আিম’ েবাধ িতিন েরেখেছন ততkণ সবi আেছ। আর spবৎ বলবার েজা নাi। িনেচ আgন
jালা আেছ, তাi হাঁিড়র িভতের ডাল, ভাত, আলু, পেটাল সব টgবg করেছ। লাফােc, আর েযন বলেছ, ‘আিম
1

মােমব েয pপদয্েn মায়ােমতাং তরিn েত।
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আিছ, আিম লাফািc।’ শরীরটা েযন হাঁিড়; মন বুিd -- জল iিndেয়র িবষয়gিল েযন -- ডাল, ভাত, আলু পেটাল।
aহং েযন তােদর aিভমান, আিম টgবg করিছ! আর সিcদানn aিg।
“তাi ভিkশােst, ei সংসারেকi ‘মজার কুিট’ বেলেছ। রামpসােদর গােন আেছ ‘ei সংসার েধাঁকার
টািট’। তারi eকজন জবাব িদেয়িছল, ‘ei সংসার মজার কুিট’। ‘কালীর ভk জীবnুk িনতয্ানnময়।’ ভk
েদেখ, িযিনi ঈ র িতিনi মায়া হেয়েছন। িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। i র-মায়া-জীব-জগৎ eক েদেখ। েকান
েকান ভk সমs রামময় েদেখ। রামi সব রেয়েছন। েকu রাধাকৃ ময় েদেখ। কৃ i ei চতুিবর্ংশিত তtt হেয়
রেয়েছন। সবুজ চশমা পরেল েযমন সব সবুজ েদেখ।
“তেব ভিkমেত শিkিবেশষ। রামi সব হেয় রেয়েছন, িকnt েকানখােন েবিশ শিk, আর েকানখােন কম
শিk। aবতােরেত িতিন eকরকম pকাশ, আবার জীেবেত eকরকম। aবতােররo েদহবুিd আেছ। শরীরধারেণ
মায়া। সীতার জনয্ রাম েকঁেদিছেলন। তেব aবতার icা কের িনেজর েচােখ কাপড় বাঁেধ। েযমন েছেলরা
কানামািছ েখেল। িকnt মা ডাকেলi েখলা থামায়। জীেবর আলাদা কথা। েয-কাপেড় েচাখ বাঁধা েসi কাপেড়র
িপেঠ আটটা isুrপ িদেয় বাঁধা। a পাশ।2 লjা, ঘৃণা, ভয়, জািত, কুল, শীল, েশাক, জুgpা (িনnা) -- oi
a পাশ। gr না খুেল িদেল হয় না।”

2

ঘৃণা, লjা, ভয়ং, শ া (েশা?) জুgpা, েচতী প মী।
কুলং শীলং তথা জািতরে ৗ পাশাঃ pকীিতর্তাঃ।
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