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চতুথর্ পিরেcদ
ীযুk aধর েসেনর বাটীেত কীতর্নানেn
ঠাকুর ীরামকৃ aধেরর বািড় আিসয়ােছন। রামলাল, মাsার, aধর আর aনয্ aনয্ ভk তাঁহার কােছ
aধেরর ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। পাড়ার d-চািরিট েলাক ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন। রাখােলর িপতা
কিলকাতায় আেছন -- রাখাল েসiখােনi আেছন।
ীরামকৃ (aধেরর pিত) -- কi রাখালেক খবর দাo নাi?
aধর -- আেj হাঁ, তাঁেক খবর িদয়ািছ।
রাখােলর জনয্ ঠাকুরেক বয্s েদিখয়া aধর িdrিk না কিরয়া রাখালেক আিনেত eকিট েলাক সে িনেজর
গািড় পাঠাiয়া িদেলন।
aধর ঠাকুেরর কােছ বিসেলন। আজ ঠাকুরেক দশর্নজনয্ aধর বয্াকুল হiয়ােছন। ঠাকুেরর eখােন আিসবার
কথা পূেবর্ িকছু িঠক িছল না। ঈ েরর icায় িতিন আিসয়া পিড়য়ােছন।
aধর -- আপিন aেনকিদন আেসন নাi। আিম আজ েডেকিছলাম, -- eমন িক েচাখ িদেয় জল পেড়িছল।
ীরামকৃ (pসn হiয়া, সহােসয্) -- বল িক েগা!
সnয্া হiয়ােছ। ৈবঠকখানায় আেলা jালা হiল। ঠাকুর েজাড় হেs জগnাতােক pণাম কিরয়া িনঃশেb বুিঝ
মূলমnt কিরেলন। তৎপের মধুর sের নাম কিরেতেছন। বিলেতেছন, েগািবn, েগািবn, সিcদানn, হিরেবাল!
হিরেবাল! নাম কিরেতেছন, আর েযন মধু বষর্ণ হiেতেছ। ভেkরা aবাk হiয়া েসi নাম-সুধা পান কিরেতেছন।
ীযুk রামলাল eiবার গান গাiেতেছন:
ভুবন ভুলাiিল মা, হরেমািহনী।
মূলাধাের মেহাৎপেল, বীণাবাদয্-িবেনািদনী।
শরীর শারীর যেnt সুষুmািদ tয় তেnt,
gণেভদ মহামেnt gণtয়িবভািগনী ৷৷
আধাের ৈভরবাকার ষড়দেল ীরাগ আর,
মিণপুেরেত মhার, বসেn hৎpকািশনী
িব d িহেlাল সুের, কণর্াটক আjাপুের,
তান লয় মান সুের, িতন gাম-স ািরণী।
মহামায়া েমাহপােশ, বd কর aনায়ােস,
তtt লেয় তttাকােশ িsর আেছ েসৗদািমনী।
ীনnকুমাের কয়, তtt না িন য় হয়,
তব তtt gণtয়, কাকীমুখ-আcািদনী।
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রামালাল আবার গাiেলন:
ভবদারা ভয়হরা নাম েনিছ েতামার,
তাiেত eবার িদেয়িছ ভার তােরা তােরা না তােরা মা।
তুিম মা bhা ধারী bhা বয্ািপেক,
েক জােন েতামাের তুিম কালী িক রািধেক,
ঘেট ঘেট তুিম ঘেট আছ েগা জননী,
মূলাধার কমেল থাক মা কুলকু িলনী।
তদূে ের্ ত আেছ মােগা নােম sািধ ান,
চতুদল
র্ পেd তথায় আছ aিধ ান,
চতুদর্ েল থাক তুিম কুলকু িলনী,
ষড়দল বjাসেন বস মা আপিন।
তদূে ের্ ত নািভsান মা মিণপুর কয়,
নীলবেণর্র দশদল পd েয তথায়,
সুষুmার পথ িদেয় eস েগা জননী,
কমেল কমেল থাক কমেল কািমনী।
তদূে ের্ ত আেছ মােগা সুধা সেরাবর,
রkবেণর্র dাদশদল পd মেনাহর,
পাদপেd িদেয় যিদ e পd pকাশ।
(মা), hেদ আেছ িবভাবরী িতিমর িবনাশ।
তদূে ের্ ত আেছ মােগা নাম ক sল,
ধূmবেণর্র পd আেছ হেয় েষাড়শদল।
েসi পd মেধয্ আেছ amুেজ আকাশ,
েস আকাশ rd হেল সকিল আকাশ।
তদূে র্ ললােট sান মা আেছ িdদল পd,
সদায় আছেয় মন হiেয় আবd।
মন েয মােন না আমার মন ভাল নয়,
িdদেল বিসয়া র েদখেয় সদায়।
তদূে র্ মsেক sান মা aিত মেনাহর,
সহsদল পd আেছ তাহার িভতর।
তথায় পরম িশব আেছন আপিন,
েসi িশেবর কােছ বস িশেব মা আপিন।
তুিম আদয্াশিk মা িজেতিndয় নারী,
েযাগীnd মুনীnd ভােব নেগnd কুমারী।
হর শিk হর শিk সুদেনর eবার,
েযন না আিসেত হয় মা ভব পারাবার।
তুিম আদয্াশিk মােগা তুিম প তtt,
েক জােন েতামাের তুিম তুিমi তttাতীত।
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oমা ভk জনয্ চরাচের তুিম েস সাকার,
পে প লয় হেল তুিম িনরাকার।
[িনরাকার সিcদানn দশর্ন -- ষট্চkেভদ -- নাদেভদ o সমািধ ]
ীযুk রামলাল যখন গািহেতেছন:
“তদূে র্েত আেছ মােগা নাম ক sল,
ধূmবেণর্র পd আেছ হেয় েষাড়শদল।
েসi পd মেধয্ আেছ amুেজ আকাশ,
েস আকাশ rd হেল সকিল আকাশ।”
তখন ঠাকুর ীরামকৃ মাsারেক বিলেতেছন -“ei ন, eরi নাম িনরাকার সিcদানn-দশর্ন। িব dচk েভদ হেল সকিল আকাশ।”
মাsার -- আেj হাঁ।
ীরামকৃ -- ei মায়া-জীব-জগৎ পার হেয় েগেল তেব িনতয্েত েপৗঁছােনা যায়। নাদ েভদ হেল তেব
সমািধ হয়। oঁকার সাধন করেত করেত নাদ েভদ হয়, আর সমািধ হয়।
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