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সpম পিরেcদ 
 
        েবলা হiয়ােছ, গৃহsামী anবয্ ন করাiয়া ঠাকুরেক খাoয়াiেবন। তাi বড় বয্s। িতিন িভতর-বািড়েত 
িগয়ােছন, খাবার uেদয্াগ o তttাবধান কিরেতেছন। 
 
        েবলা হiয়ােছ, তাi ঠাকুর বয্s হiয়ােছন। িতিন ঘেরর িভতর eকটু পাদচারণ কিরেতেছন। িকnt 
সহাসয্বদন। েকশব কীতর্িনয়ার সে  মােঝ মােঝ কথা কিহেতেছন। 
 

[ঈ র কতর্া -- aথচ কেমর্র জনয্ জীেবর দািয়t -- Responsibility] 
 
        েকশব (কীতর্নীয়া) -- তা িতিনi ‘করণ’, ‘কারণ’। dেযর্াধন বেলিছেলন, “tয়া hষীেকশ hিদিsেতন যথা 
িনযুেkাঽিs তথা কেরািম।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ, িতিনi সব করােcন বেট; িতিনi কতর্া, মানুষ যেntর srপ। 
 
        “আবার eo িঠক েয কমর্ফল আেছi আেছ। ল ামিরচ েখেলi েপট jালা করেব; িতিনi বেল িদেয়েছন 
েয, েখেল েপট jালা করেব। পাপ করেলi তার ফলিট েপেত হেব। 
 
        “েয বয্িk িসিdলাভ কেরেছ, েয ঈ রদশর্ন কেরেছ, েস িকnt পাপ করেত পাের না। সাধা-েলােকর েবতােল 
পা পেড় না। যার সাধা গলা, তার সুেরেত সা, ের, গা, মা’-i eেস পেড়।” 
 
        an pstত। ঠাকুর ভkেদর সে  িভতর-বািড়েত েগেলন o আসন gহণ কিরেলন। bাhেণর বািড় বয্ নািদ 
aেনকরকম হiয়ািছল, আর নানিবধ uপােদয় িম াnািদ আেয়াজন হiয়ািছল। 
 
        েবলা 3টা বািজয়ােছ। আহারােn ীরামকৃ  ঈশােনর ৈবঠকখানায় আিসয়া বিসয়ােছন। কােছ ীশ o মাsার 
বিসয়া আেছন। ঠাকুর ীেশর সে  আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার িক ভাব? েসাঽহm  না েসবয্-েসবক? 
 

[গৃহেsর jানেযাগ না ভিkেযাগ? ] 
 
        “সংসারীর পেk েসবয্-েসবকভাব খুব ভাল। সব করা যােc, েস aবsায় ‘আিমi েসi’ e-ভাব েকমন কের 
আেস। েয বেল আিমi েসi, তার পেk জগৎ spবৎ, তার িনেজর েদহ-মনo spবৎ, তার আিমটা পযর্n spবৎ, 
কােজ কােজi সংসােরর কাজ েস করেত পাের না। তাi েসবকভাব, দাসভাব খুব ভাল। 
 
        “হনুমােনর দাসভাব িছল। রামেক হনুমান বেলিছেলন, ‘রাম, কখন ভািব তুিম পূণর্, আিম aংশ; তুিম pভু, 
আিম দাস; আর যখন তttjান হয়, তখন েদিখ তুিমi আিম, আিমi তুিম।’ 
 
        “তttjােনর সময় েসাঽহm  হেত পাের, িকnt েস দূেরর কথা।” 
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        ীশ -- আেj হাঁ, দাসভােব মানুষ িনি n। pভুর uপর সকলi িনভর্র। কুকুর ভারী pভুভk, তাi pভুর 
uপর িনভর্র কের িনি n। 
 

[িযিন সাকার িতিনi িনরাকার -- নাম-মাহাtয্ ] 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েতামার সাকার না িনরাকার ভাল লােগ? িক জান িযিনi িনরাকার, িতিনi সাকার। 
ভেkর চেk িতিন সাকারrেপ দশর্ন েদন। েযমন aনn জলরািশ। মহাসমুd। কূল-িকনারা নাi, েসi জেলর েকান 
েকান sােন বরফ হেয়েছ; েবিশ ঠা ােত বরফ হয়। িঠক েসirপ ভিk-িহেম সাকারrপ দশর্ন হয়। আবার েযমন 
সূযর্ uঠেল বরফ গেল যায় -- েযমন জল েতমিন জল, িঠক েসirপ jানপথ -- িবচারপথ -- িদেয় েগেল 
সাকারrপ আর েদখা যায় না; আবার সব িনরাকার। jানসূযর্ uদয় হoয়ােত সাকার বরফ গেল েগল। 
 
        “িকnt েদখ, যারi িনরাকার, তারi সাকার।” 
 
        সnয্া হয় হয়, ঠাকুর গােtাtান কিরয়ােছন; eiবার দিkেণ ের pতয্াবতর্ন কিরেবন। ৈবঠকখানাঘেরর 
দিkেণ েয রক আেছ তাহারi uপর দাঁড়াiয়া ঠাকুর ঈশােনর সিহত কথা কিহেতেছন। েসiখােন eকজন 
বিলেতেছন েয, ভগবােনর নাম িনেলi েয সকল সময় ফল হেব, eমন েতা েদখা যায় না। 
 
        ঈশান বিলেলন, েস িক! a েtর বীজ aত kুd বেট, িকnt uহারi িভতের বড় বড় গাছ আেছ। েদিরেত েস 
গাছ েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ হাঁ, েদিরেত ফল হয়। 
 

[ঈশান িনিলর্p সংসারী -- পরমহংস aবsা ] 
 
        ঈশােনর বািড়, ঈশােনর র ৺েktনাথ চাটুেজয্র বািড়র পূবর্গােয়। di বািড়র মেধয্ আনােগানার পথ 
আেছ। চাটুেযয্ মহাশেয়র বািড়র ফটেক ঠাকুর আিসয়া দাঁড়াiেলন। ঈশান সবাnেব ঠাকুরেক গািড়েত তুিলয়া িদেত 
আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর ঈশানেক বিলেতেছন, “তুিম েয সংসাের আছ, িঠক পাঁকাল মােছর মেতা। পুকুেরর পাঁেক েস থােক, 
িকnt গােয় পাঁক লােগ না। 
 
        “ei মায়ার সংসাের িবদয্া, aিবদয্া di-i আেছ। পরমহংস কােক বিল? িযিন হাঁেসর মেতা dেধ-জেল 
eকসে  থাকেলo জলিট েছেড় dধিট িনেত পােরন। িপঁপেড়র নয্ায় বািলেত িচিনেত eকসে  থাকেলo বািল েছেড় 
িচিনটুকু gহণ করেত পােরন।” 
 


