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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের নেরndািদ ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কালীমিnের েসi পূবর্পিরিচত ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া গান িনেতেছন। bাhসমােজর 

ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল গান কিরেতেছন। 
 
        আজ রিববার, 20েশ ফাlgন; kা প মী িতথী; 1290 সাল। 2রা মাচর্, 1884 ী াb। েমেঝেত ভেkরা 
বিসয়া আেছন o গান িনেতেছন। নেরnd, সুেরnd (িমt), মাsার, ৈtেলাকয্ pভৃিত aেনেক বিসয়া আেছন। 
 
        ীযুk নেরেndর িপতা বড় আদালেত uিকল িছেলন। তাঁহার পরেলাক pািp হoয়ােত, পিরবারবগর্ বড়i 
কে  পিড়য়ােছন। eমন িক মােঝ মােঝ খাiবার িকছু থােক না। নেরnd ei সকল ভাবনায় aিত কে  আেছন। 
 
        ঠাকুেরর শরীর, হাত ভাঙা aবিধ, eখনo ভাল হয় নাi। হােত aেনক িদন বা   (Bar) িদয়া রাখা 
হiয়ািছল। 
 
        ৈtেলাকয্ মার গান গাiেতেছন। গােন বিলেতেছন, মা েতামার েকােল িনেয় a ল েডেক আমায় বুেক কের 
রাখ: 
 
 েতার েকােল লুকােয় থািক (মা)। 
 েচেয় েচেয় মুখপােন মা মা মা বেল ডািক। 
 ডুেব িচদানnরেস, মহােযাগ িনdাবেশ, 
 েদিখ rপ aিনেমেষ, নয়েন নয়েন রািখ। 
 েদেখ েন ভয় কের pাণ েকঁেদ oেঠ ডের, 
 রাখ আমায় বুেক ধের, েsেহর a েল ঢািক (মা)। 
 
        ঠাকুর িনেত িনেত েpমাr িবসজর্ন কিরেতেছন। আর বিলেতেছন, আহা! িক ভাব! 
 
        ৈtেলাকয্ আবার গািহেতেছন: 
 

(েলাফা) 
 
 লjা িনবারণ হির আমার। 
 (েদেখা েদেখা েহ -- েযন -- মেনাবা া পূণর্ হয়)। 
 ভকেতর মান, oেহ ভগবান, তুিম িবনা েক রািখেব আর। 
 তুিম pাণপিত pাণাধার, আিম িচরkীত দাস েতামার! 
             (েদেখা)। 
 

(বড় দশকশী) 
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 তুয়া পদ সার কির, জািত কুল পিরহির, লাজ ভেয় িদনু জলা িল 
   (eখন েকাথা বা যাi েহ পেথর পিথক হেয়); 
   আব হাম েতার লািগ, হiনু কল ভাগী, 
   গে  েলােক কত মn বিল।    (কত িনnা কের েহ) 
   (েতামায় ভালবািস বেল)    (ঘের পের গ না েহ) 
 সরম ভরম েমার, aবিহ সকল েতার, রাখ বা না রাখ তব দায় 
     (দােসর মােন েতামাির মান হির), 
 তুিম েহ hদয় sামী, তব মােন মানী আিম, কর নাথ েযঁu তুেহ ভায়। 
 

(েছাট দশকশী) 
 
 ঘেরর বািহর কির, মজাiেল যিদ হির, েদo তেব ীচরেণ sান, 
 (িচর িদেনর মেতা) aনুিদন েpমবধু, িপয়াo পরাণ বঁধু, 
        েpমদােস কের পিরtাণ। 
 
        ঠাকুর আবার েpমাr িবসর্জন কিরেত কিরেত েমেঝেত আিসয়া বিসেলন। আর রামpসােদর ভােব 
গািহেতেছন -- 
 
 ‘যশ aপযশ কুরস সুরস সকল রস েতামাির। 
 (oমা) রেস েথেক রসভ  েকন রেস রী ৷৷ 
 
        ঠাকুর ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, আহা! েতামার িক গান! েতামার গান িঠক িঠক। েয সমুেd িগেয়িছল েসi 
সমুেdর জল eেন েদখায়। 
 
        ৈtেলাকয্ আবার গান গািহেতেছন: 
 
 (হির) আপিন নাচ, আপিন গাo, আপিন বাজাo তােল তােল, 
     মানুষ েতা সাkীেগাপাল িমেছ আমার আমার বেল। 
     ছায়াবািজর পুতুল েযমন, জীেবর জীবন েতমন, 
     েদবতা হেত পাের, যিদ েতামার পেথ চেল। 
     েদহ যেnt তুিম যntী, আtরেথ তুিম রথী, 
     জীব েকবল পােপর ভাগী, িনজ sাধীনতার ফেল। 
     সবর্মূলাধার তুিম, pােণর pাণ hদয় sামী, 
     aসাধুেক সাধু কর, তুিম িনজ পুণয্বেল। 
 

[The Absolute identical with the phenomenal world -- িনতয্লীলা েযাগ -- পূণর্jান বা িবjান ] 
 
        গান সমাp হiল। ঠাকুর eiবার কথা কিহেতেছন। 
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        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- হিরi েসবয্, হিরi েসবক -- ei ভাবিট পুণর্jােনর 
লkণ। pথেম েনিত েনিত কের হিরi সতয্ আর সব িমথয্া বেল েবাধ হয়। তারপের েসi েদেখ েয, হিরi ei সব 
হেয়েছন। aনুেলাম হেয় তারপর িবেলাম। eiিট পুরােণর মত। েযমন eকিট েবেলর িভতর শাঁস, বীজ আর েখালা 
আেছ। েখালা বীজ েফেল িদেল শাঁসটুকু পাoয়া যায়, িকnt েবলিট কত oজেন িছল জানেত েগেল, েখালা বীজ বাদ 
িদেল চলেব না। তাi জীবজগৎেক েছেড় pথেম সিcদানেn েপৗঁছােত হয়; তারপর সিcদানnেক লাভ কের েদেখ 
েয িতিনi ei সব জীব, জগৎ হেয়েছন। শাঁস েয বstর, বীজ o েখালা েসi বst েথেকi হেয়েছ -- েযমন 
েঘােলরi মাখন, মাখেনরi েঘাল। 
 
        “তেব েকu বলেত পাের, সিcদানn eত শk হল েকমন কের। ei জগৎ িটপেল খুব কিঠন েবাধ হয়। 
তার utর ei, েয েশািণত k eত তরল িজিনস, -- িকnt তাi েথেক eত বড় জীব -- মানুষ ৈতয়ারী হেc! তাঁ 
হেত সবi হেত পাের। 
 
        “eকবার aখ  সিcদানেn েপৗঁেছ তারপর েনেম eেস ei সব েদখা।” 
 

[সংসার ঈ র ছাড়া নয় -- েযাগী o ভkেদর pেভদ ] 
 
        “িতিনi সব হেয়েছন। সংসার িকছু িতিন ছাড়া নয়। grর কােছ েবদ পেড় রামচেndর ৈবরাগয্ হল। িতিন 
বলেলন, সংসার যিদ spবৎ তেব সংসার তয্াগ করাi ভাল। দশরেথর বড় ভয় হল। িতিন রামেক বুঝােত gr 
বিশ েক পািঠেয় িদেলন। বিশ  বলেলন, রাম, তুিম সংসার তয্াগ করেব েকন বলছ? তুিম আমায় বুিঝেয় দাo েয, 
সংসার ঈ র ছাড়া। যিদ তুিম বুিঝেয় িদেত পার ঈ র েথেক সংসার হয় নাi তাহেল তুিম তয্াগ করেত পার। রাম 
তখন চুপ কের রiেলন, -- েকানo utর িদেত পারেলন না। 
 
        “সব তtt েশেষ আকাশতেtt লয় হয়। আবার সৃি র সময় আকাশতtt েথেক মহৎতtt, মহৎতtt েথেক 
aহংকার, ei সব kেম kেম সৃি  হেয়েছ। aনুেলাম, িবেলাম। ভk সবi লয়। ভk aখ  সিcদানnেকo লয়, 
আবার জীবজগৎেকo লয়। 
 
        “েযাগীর পথ িকnt আলাদা। েস পরমাtােত েপৗঁেছ আর েফের না। েসi পরমাtার সে  েযাগ হেয় যায়। 
 
        “eকটার িভতের েয ঈ রেক েদেখ তার নাম খ jানী -- েস মেন কের েয, তার oিদেক আর িতিন নাi! 
 
        “ভk িতন ে ণীর। aধম ভk বেল ‘oi ঈ র’, aথর্াৎ আকােশর িদেক েস েদিখেয় েদয়। মধয্ম ভk বেল 
েয, িতিন hদেয়র মেধয্ anযর্ামীrেপ আেছন। আর utম ভk বেল েয, িতিন ei সব হেয়েছন, -- যা িকছু 
েদখিছ সবi তাঁর eক-eকিট rপ। নেরnd আেগ ঠা া করত আর বলত, ‘িতিনi সব হেয়েছন, -- তাহেল ঈ র 
ঘিট, ঈ র বািট’।” (সকেলর হাসয্) 
 

[ঈ রদশর্েন সংশয় যায় -- কমর্তয্াগ হয় -- িবরাট িশব ] 
 
        “তাঁেক িকnt দশর্ন করেল সব সংশয় চেল যায়। না eক, েদখা eক। নেল েষালা আনা িব াস হয় না। 
সাkাৎকার হেল আর িব ােসর িকছু বাকী থােক না। 
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        “ঈ রদশর্ন করেল কমর্তয্াগ হয়। আমার oi রকেম পূজা uেঠ েগল। কালীঘের পূজা করতাম। হঠাৎ 
েদিখেয় িদেল, সব িচnয়, েকাশাকুিশ, েবদী, ঘেরর েচৗকাঠ -- সব িচnয়! মানুষ, জীব, জnt, সব িচnয়। তখন 
unেtর নয্ায় চতুিদর্েক পু  বষর্ণ করেত লাগলাম! -- যা েদিখ তাi পূজা কির! 
 
        “eকিদন পূজার সময় িশেবর মাথায় বj িদিc eমন সময় েদিখেয় িদেল, ei িবরাট মূিতর্i িশব। তখন 
িশব গেড় পূজা বn হল। ফুল তুলিছ হঠাৎ েদিখেয় িদেল েয ফুেলর গাছgিল েযন eক-eকিট ফুেলর েতাড়া।” 
 

[কাবয্রস o ঈ রদশর্েনর pেভদ -- “ন কিবতাং বা জগদীশ” ] 
 
        ৈtেলাকয্ -- আহা, ঈ েরর রচনা িক সুnর! 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, িঠক দp  কের েদিখেয় িদেল! -- িহেসব কের নয়। েদিখেয় িদেল েযন eক-eকিট 
ফুল গাছ eক-eকিট েতাড়া, -- েসi িবরাট মূিতর্র uপর েশাভা করেছ। েসi িদন েথেক ফুল েতালা বn হেয় েগল। 
মানুষেকo আিম িঠক েসirপ েদিখ। িতিনi েযন মানুষ-শরীরটােক লেয় েহেল-dেল েবড়ােcন, -- েযমন 
েঢuেয়র uপর eকটা বািলশ ভাসেছ, -- বািলশটােক eিদক oিদক নড়েত নড়েত চেল যােc, িকnt েঢu েলেগ 
eকবার uচুঁ হেc আবার েঢuেয় সে  িনেচ eেস পড়েছ। 
 

[ঠাকুেরর শরীরধারণ েকন -- ঠাকুেরর সাধ ] 
 
        “শরীরটা dিদেনর জনয্, িতিনi সতয্, শরীর ei আেছ, ei নাi। aেনকিদন হল যখন েপেটর বয্ােমােত 
বড় ভুগিছ, hেদ বলেল -- মােক eকবার বল না, -- যােত আরাম হয়। আমার েরােগর জনয্ বলেত লjা হল। 
বললুম, মা সুসাiিটেত (Asiatic Soceity) মানুেষর হাড় (Skeleton) েদেখিছলাম, তার িদেয় জুেড় জুেড় 
মানুেষর আকৃিত, মা! eরকম কের শরীরটা eকটু শk কের দাo, তাহেল েতামার নামgণকীতর্ন করব। 
 
        “বাঁচবার icা েকন? রাবণ বেধর পর রাম লkণ ল ায় pেবশ করেলন, রাবেণর বাটীেত িগেয় েদেখন, 
রাবেণর মা িনকষা পািলেয় যােc। লkণ আ যর্ হেয় বলেলন, রাম, িনকষার সবংশ নাশ হল তবু pােণর uপর 
eত টান। িনকষােক কােছ ডািকেয় রাম বলেলন, েতামার ভয় নাi, তুিম েকন পালািcেল? িনকষা বলেল, রাম! 
আিম েসজনয্ পালাi নাi -- েবঁেচ িছলাম বেল েতামার eত লীলা েদখেত েপলাম -- যিদ আরo বাঁিচ েতা আরo 
কত লীলা েদখেত পাব! তাi বাঁচবার সাধ। 
 
        “বাসনা না থাকেল শরীর ধারণ হয় না। 
 
        (সহােসয্) “আমার eকিট-আধিট সাধ িছল। বেলিছলাম মা, কািমনীকা নতয্াগীর স  দাo; আর 
বেলিছলাম, েতার jানী o ভkেদর স  করব, তাi eকটু শিk েদ যােত হাঁটেত পাির, -- eখােন oখােন েযেত 
পাির। তা হাঁটবার শিk িদেল না িকnt!” 
 
        ৈtেলাকয্ (সহােসয্) -- সাধ িক িমেটেছ? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকটু বাকী আেছ। (সকেলর হাসয্) 
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        “শরীরটা dিদেনর জনয্। হাত যখন েভেঙ েগল, মােক বললুম, ‘মা বড় লাগেছ।’ তখন েদিখেয় িদেল গািড় 
আর তার iি িনয়ার। গািড়র eকটা-আধটা iskু আলগা হেয় েগেছ। iি িনয়ার েযrপ চালােc গািড় েসirপ 
চলেছ। িনেজর েকান kমতা নাi। 
 
        “তেব েদেহর যt কির েকন? ঈ রেক িনেয় সেmাগ করব; তাঁর নাম gণ গাiব, তাঁর jানী, ভk েদেখ 
েদেখ েবড়াব।” 
 
 


