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dাদশ পিরেcদ
দিkেণ ের দশহরািদবেস গৃহsা মকথা-pসে
[রাখাল, aধর, মাsার, রাখােলর বাপ, বােপর

র pভৃিত ]

আজ দশহরা (2রা আষাঢ়), ৈজ kা দশমী, kবার, 15i জুন, 1883। ভেkরা ীরামকৃ েক দশর্ন
কিরেত দিkেণ র-কালীবািড়েত আিসয়ােছন। aধর, মাsার দশহরা uপলেk ছুিট পাiয়ােছন।
রাখােলর বাপ o তাঁহার র আিসয়ােছন। বাপ িdতীয় সংসার কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর নাম র
aেনকিদন হiেত িনয়ােছন। িতিন সাধক েলাক, ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। ঠাকুর আহারােn েছাট
খাটিটেত বিসয়া আেছন। রাখােলর বােপর রেক eক-eকবার েদিখেতেছন। ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন।
র -- মহাশয়, গৃহsা েম িক ভগবান লাভ হয়?
ীরামকৃ (সহােসয্) -- েকন হেব না? পাঁকাল মােছর মেতা থাক। েস পাঁেক থােক, িকnt গােয় পাঁক নাi।
আর ঘুষকীর মেতা থাক। েস ঘের-কnার সব কাজ কের িকnt মন uপপিতর uপর পেড় থােক। ঈ েরর uপর মন
েফেল েরেখ সংসােরর কাজ সব কর। িকnt বড় কিঠন। আিম bhjানীেদর বেলিছলুম, েয-ঘের আচার েতঁতল
ু আর
জেলর জালা েসi ঘেরi িবকােরর েরাগী! েকমন কের েরাগ সারেব? আচার েতঁতল
ু মেন করেল মুেখ জল সের।
পুrেষর পেk stীেলাক আচার েতঁতুেলর মেতা। আর িবষয় তৃ া সবর্দাi েলেগ আেছ; oiিট জেলর জালা। e
তৃ ার েশষ নাi। িবকােরর েরাগী বেল, eক জালা জল খাব! বড় কিঠন। সংসাের নানা েগাল। eিদেক যািব,
েকাঁsা েফেল মারব; oিদেক যািব, ঝাঁটা েফেল মারব; eিদেক যািব জুেতা েফেল মারব। আর িনজর্ন না হেল
ভগবানিচnা হয় না। েসানা গিলেয় গয়না গড়ব তা যিদ গলাবার সময় পাঁচবার ডােক, তাহেল েসানা গলােনা
েকমন কের হয়? চাল কাঁড়ছ eকলা বেস কাঁড়েত হয়। eক-eকবার চাল হাত কের তুেল েদখেত হয়, েকমন সাফ
হল। কাঁড়েত কাঁড়েত যিদ পাঁচবার ডাকেব, ভাল কাঁড়া েকমন কের হয়?
[uপায় -- তীb ৈবরাগয্; পূবক
র্ থা -- গ াpসােদর সিহত েদখা ]
eকজন ভk -- মহাশয়, eখন uপায় িক?
ীরামকৃ -- আেছ। যিদ তীb ৈবরাগয্ হয়, তাহেল হয়। যা িমথয্া বেল জানিছ, েরাখ কের তৎkণাৎ তয্াগ
েক। যখন আমার ভারী বয্ােমা, গ াpসাদ েসেনর কােছ লেয় েগল। গ াpসাদ বলেল, sণর্পটপিট েখেত হেব,
িকnt জল েখেত পােব না; েবদানার রস েখেত পার। সকেল মেন করেল, জল না েখেয় েকমন কের আিম থাকব।
আিম েরাখ কlুম আর জল খাব না। ‘পরমহংস’! আিম েতা পািতহাঁস নi -- রাজহাঁস! dধ খাব।
“িকছুিদন িনজর্েন থাকেত হয়। বুড়ী ছুেঁ য় েফলেল আর ভয় নাi। েসানা হেল তারপের েযখােনi থাক।
িনজর্েন েথেক যিদ ভিkলাভ হয়, যিদ ভগবানলাভ হয়, তাহেল সংসােরo থাকা যায়। (রাখােলর বােপর pিত)
তাi েতা েছাকরােদর থাকেত বিল। েকননা, eখােন িদন কতক থাকেল ভগবােন ভিk হেব। তখন েবশ সংসাের
িগেয় থাকেত পারেব।”
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[পাপ-পুণয্ -- সংসারবয্ািধর মেহৗষিধ সnয্াস ]
eকজন ভk -- ঈ র যিদ সবi করেছন, তেব ভালমn, পাপ-পুণয্ -- e-সব বেল েকন? পাপo তাহেল
তাঁর icা?
রাখােলর বােপর

র -- তাঁর icা আমরা িক কের বুঝব?

"Thou Great First Cause least understood" – Pope.

ীরামকৃ -- পাপ-পুণয্ আেছ, িকnt িতিন িনেজ িনিলর্p। বায়ুেত সুগn dগর্n সবরকমi থােক, িকnt বায়ু
িনেজ িনিলর্p। তাঁর সৃি i eiরকম; ভালমn, সদসৎ; েযমন গােছর মেধয্ েকানটা আমগাছ, েকানটা কাঁঠালগাছ,
েকানটা আমরাগাছ। েদখ না d েলােকরo pেয়াজন আেছ। েয-তালুেকর pজারা dদর্াn, েস-তালুেক eকটা d
েলাকেক পাঠােত হয়, তেব তালুেকর শাসন হয়।
আবার গৃহsা েমর কথা পিড়ল।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- িক জােনা, সংসার করেল মেনর বােজ খরচ হেয় পেড়। ei বােজ খরচ
হoয়ার দrন মেনর যা kিত হয়, েস kিত আবার পূরণ হয়, যিদ েকu সnয্াস কের। বাপ pথম জn েদন,
তারপের িdতীয় জn uপনয়েনর সময়। আর-eকবার জn হয় সnয্ােসর সময়।1 কািমনী o কা ন ei dিট িব ।
েমেয়মানুেষ আসিk ঈ েরর পথ েথেক িবমুখ কের েদয়। িকেস পতন হয়, পুrষ জানেত পাের না। যখন েকlায়
যািc, eকটুo বুঝেত পাির নাi েয, গড়ােন রাsা িদেয় যািc। েকlার িভতর গািড় েপৗঁছুেল েদখেত েপলুম, কত
িনেচ eেসিছ। আহা, পুrষেদর বুঝেত েদয় না! কােpন বেল, আমার stী jানী! ভূেত যােক পায়, েস জােন না েয,
ভূেত েপেয়েছ! েস বেল, েবশ আিছ! (সকেল িনsb)
“সংসাের ধু েয কােমর ভয়, তা নয়। আবার েkাধ আেছ। কামনার পেথ কাঁটা পড়েলi েkাধ।”
“মাsার -- আমার পােতর কােছ েবড়াল নুেলা বািড়েয় মাছ িনেত আেস, আিম িকছু বলেত পাির না।
ীরামকৃ -- েকন! eকবার মারেলi বা, তােত েদাষ িক? সংসারী েফাঁস করেব! িবষ ঢালা uিচত নয়।
কােজ কাr aিন েযন না কের। িকnt শtrরা eেস aিন করেব। তয্ািগর েফাঁেসর দরকার নাi।
eকজন ভk -- মহাশয়, সংসাের তাঁেক পাoয়া বড়i কিঠন েদখিছ। কটা েলাক eরকম হেত পাের? িক!
েদখেত েতা পাi না।
ীরামকৃ -- েকন হেব না? o-েদেশ েনিছ, eকজন েডপুিট, খুব েলাক -- pতাপ িসং; দান-ধয্ান, ঈ ের
ভিk, aেনক gণ আেছ। আমােক লেত পািঠেয়িছল। eiরকম েলাক আেছ বiিক।

1

Except ye be born again ye cannot enter into the kingdom of Heaven: Christ.
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