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চতুথর্ পিরেcদ
ভাব o কুmক -- মহাবায়ু uিঠেল ভগবানদশর্ন
eirপ কথাবাতর্া চিলেতেছ, eমন সময় িনমিntত আর কেয়কিট bাhভk আিসয়া uপিsত হiেলন।
তnেধয্ কেয়কিট পি ত o ucপদs রাজকমর্চারী। তাঁহােদর মেধয্ eকজন ীরজনীনাথ রায়।
ঠাকুর বিলেতেছন, ভাব হiেল বায়ু িsর হয়; আর বিলেতেছন, aজুর্ন যখন লkয্ িবঁেধিছল, েকবল মােছর
েচােখর িদেক দৃি িছল -- আর েকান িদেক দৃি িছল না। eমন িক েচাখ ছাড়া আর েকান a েদখেত পায় নাi।
erপ aবsায় বায়ু িsর হয়, কুmক হয়।
“ঈ রদশর্েনর eকিট লkণ, -- িভতর েথেক মহাবায়ু গrগr কের uেঠ িদেক যায়! তখন সমািধ হয়,
ভগবােনর দশর্ন হয়।”
[ ধু পাি তয্ িমথয্া -- ঐ যর্, িবভব, মান, পদ, সব িমথয্া ]
(aভয্াগত bাhভk দৃে ) -- “যাঁরা ধু পি ত, িকnt যােদর ভগবােন ভিk নাi, তােদর কথা েগালেমেল।
সামাধয্ায়ী বেল eক পি ত বেলিছল, ‘ঈ র নীরস, েতামরা িনেজর েpমভিk িদেয় সরস কেরা।’ েবেদ যাঁেক
‘রসsrপ’ বেলেছ তাঁেক িক না নীরস বেল! আর eত েবাধ হেc, েস বয্িk ঈ র িক বst কখনo জােন নাi। তাi
erপ েগালেমেল কথা।
“eকজন বেলিছল, ‘আমার মামার বািড়েত eক েগায়াল েঘাড়া আেছ।’ e-কথায় বুঝেত হেব, েঘাড়া
আদেবi নাi, েকননা েগায়ােল েঘাড়া থােক না। (সকেলর হাসয্)
“েকu ঐ েযর্র -- িবভব, মান, পদ -- ei সেবর aহংকার কের। e-সব di িদেনর জনয্, িকছুi সে
যােব না। eকটা গােন আেছ:
েভেব েদখ মন েকu কাr নয়, িমেছ ম ভূম েল।
ভুল না দিkণাকালী বd হেয় মায়াজােল ৷৷
যার জনয্ মর েভেব, েস িক েতামার সে যােব।
েসi েpয়সী িদেব ছড়া, aম ল হেব বেল ৷৷
িদন di-িতেনর জনয্ ভেব কতর্া বেল সবাi মােন।
েসi কতর্াের েদেব েফেল, কালাকােলর কতর্া eেল ৷৷’
[aহংকাের মেহৗষধ -- তাের বাড়া আেছ ]
আর টাকার aহংকার করেত নাi। যিদ বল আিম ধনী, -- েতা ধনীর আবার তাের বাড়া তাের বাড়া আেছ।
সnয্ার পর যখন েজানািক েপাকা uেঠ, েস মেন কের, আিম ei জগৎেক আেলা িদিc! িকnt নkt যাi uঠল
aমিন তার aিভমান চেল েগল। তখন নkেtরা ভাবেত লাগল আমরা জগৎেক আেলা িদিc! িকছু পের চnd uঠল,
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তখন নkেtরা লjায় মিলন হেয় েগল। চnd মেন করেলন আমার আেলােত জগৎ হাসেছ, আিম জগৎেক আেলা
িদিc। েদখেত েদখেত arণ uদয় হল, সূযর্ uঠেছন। চাঁদ মিলন হেয় েগল, -- খািনকkণ পের আর েদখাi েগল
না।
“ধনীরা যিদ eigিল ভােব, তাহেল ধেনর aহংকার হয় না।”
uৎসব uপলেk মিণলাল aেনক uপােদয় খাদয্সামgীর আেয়াজন কিরয়ােছন। িতিন aেনক যt কিরয়া
ীরামকৃ o সমেবত ভkগণেক পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiেলন। যখন সকেল বািড় pতয্াগমন কিরেলন, তখন
রািt aেনক, িকnt কাহারo েকান ক হয় নাi।
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