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ঊনি�ংশ পিরে�দ
�ীরামকৃ� এইবার পি�েমর েগাল বারা�ায় আিসয়া বিসয়ােছন। বে�য্াপাধয্, হির, মা�ার �ভৃিত কােছ
বিসয়া আেছন। বে�য্াপাধয্ােয়র সংসাের ক� ঠাকুর সব জাে।
[বে�য্াে িশক্ষ-- ভাযর্া সংসােরর কারণ-- শরণাগত হও ]
�ীরামকৃ� -- েদখ, “এক কি�েক বাে�” যত ক�। িববাহ কের, েছেলপুেল হেয়েছ, তাই চাকির করেত
হয়; সাধু কি� লেয় বয্, সংসারী ভাযর্া লে। আবার বািড়র সে� বিনবনাও নাই, তাই -- আলাদা বাসা করেত
হেয়েছ। (সহাসয) ৈচতনয্েদব িনতাইেক বেলিছেল, শুন শুন িনতয্ান� ভাই সরী জীেবর কভু গিত নাই।
থােক।

মা�ার (�গত) -- ঠাকুর বুিঝ অিবদয্া, সংসােরর কথা বলেছন। অিবদয্ার সংসােরই বুিঝ“সংসারী জীব”

(মা�ারেক েদখাইয়া -- সহােসয) “ইিনও আলাদা বাসা কের আেছন। তুিম েক, না ‘আিম িবেদিশনী’; আর
তুিম েক, না ‘আিম িবরিহণী।’ (সকেলর হাসয) েবশ িমল হেব।
“তেব তাঁর শরণাগত হেল আর ভয় নাই। িতিনই রক্ষা করে।”
হির �ভৃিত -- আ�া, অেনেকর তাঁেক লাভ করেত অত েদির হয় েকন?
�ীরামকৃ� -- িক জােনা, েভাগ আর কমর্ েশষ না হেল বয্াকুলতা আেস । ৈবদয্ বেল িদন কাটুক-তারপর সামানয্ ঔষেধ উপকার হে।
“নারদ রামেক বলেলন, ‘রাম! তুিম অেযাধয্ায় বেস রইেল রাবণবধ েকমন কের হে? তুিম েয েসইজেনয্
অবতীণর্ হেয়!’ রাম বলেলন, ‘নারদ! সময় হউক, রাবেণর কমর-ক্ষয় েহ; তেব তার বেধর উেদয্াগ হে’।”1
[The problem of Evil and Hari (Turiyananda) -- ঠাকুেরর িব�ানীর অব�া ]
হির -- আ�া, সংসাের এত দুঃখ েক?
�ীরামকৃ� -- এ সংসার তাঁর লীলা; েখলার মেতা। এই লীলায় সুখ-দুঃ, পাপ-পুণয, �ান-অ�ান, ভালম� -- সব আেছ। দুঃ, পাপ -- এ-সব েগেল লীলা চেল না।
“েচার েচার েখলায় বুড়ীেক ছুেঁ ত হয়। েখলার েগাড়ােতই বুড়ী ছুঁেল বুড়ী স�� হয় না। ঈ�েরর (বুিড়র) ই�া
েয েখলাটা খািনকক্ষণ চ। তারপর। -“ঘুিড় লেক্ষর দ-একটা কােট,
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েহেস দাও মা, হাত-চাপড়ী।
“অথর্াৎ ঈ�রদশর্ন কের -একজন মু� হেয় যায়, অেনক তপসয্ার প, তাঁর কৃপায়। তখন মা আনে�
হাততািল েদন, ‘েভা! কাটা!’ এই বেল।”
হির -- েখলায় েয আমােদর �াণ যায়।
ত�।
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�ীরামকৃ� (সহােসয) -- তুিম েক বল েদিখ; ঈ�রই সব হেয় রেয়েছন -- মায়া, জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত
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“সাপ হেয় খাই, আবার েরাজা হেয় ঝািড়! িতিন িবদয্-অিবদয্া দ-ই হেয় রেয়েছন। অিবদয্া মায়ার অ�ান
হেয় রেয়েছন, িবদয্া মায়ার ও গুরুরূেপ েরাজা হেয় ঝা।
“অ�ান, �ান, িব�ান। �ানী েদেখন িতিনই আেছন, িতিনই কতর্া-- সৃি�, ি�িত, সংহার করেছন। িব�ানী
েদেখন, িতিনই সব হেয় রেয়েছন।
“মহাভাব, ে�ম হেল েদেখ িতিন ছাড়া আর িকছুই নাই।
“ভােবর কােছ ভি� িফেক, ভাব পাকেল মহাভাব, ে�ম।
(বে�য্াপাধয্ােয়র �) -- “ধয্ােনর সময় ঘ�াশ� এখনও িক েশান?”
বে�য্া-- েরাজ ওই শ� েশানা! আবার রূপদশর! একবার মন ধরেল িক আর িবরাম হয়?
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- হাঁ, কােঠ একবার আগুন ধরেল আর েনেব ন। (ভ�েদর �িত) -- ইিন িব�ােসর
কথা অেনক জােনন।
বে�য্া-- আমার িব�াসটা বড় েবিশ।
�ীরামকৃ� -- িকছু বল না।
বে�য্া-- একজনেক গুরু গােড়াল ম� িদেয়িছে, আর বেলিছেলন, “গােড়ালই েতার ই�।” গােড়াল ম�
জপ কের েস িস� হল।
“েঘসুেড় রামনাম কের গ�া পার হেয় িগছল!”
�ীরামকৃ� -- েতামার বািড়র েমেয়েদর বলরােমর েমেয়েদর সে� এেনা।
২

�ং �ী �ং পুমানিস, �ং কুমার উত বা কুমারী।
�ং জীেণর্া দে�ন ব�িস �ং জােতা ভবিস িব�েতামুখঃ।।
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বে�য্া-- বলরাম েক?
�ীরামকৃ� -- বলরাম েক জােনা না? েবাসপাড়ায় বািড়।
সরলেক েদিখেল �ীরামকৃ� আনে� িবেভার হেয়ন। বে�য্াপাধয্ায় খুব স; িনর�নেকও সরল বেল খুব
ভালবােসন।
�ীরামকৃ� (মা�ােরর �িত) -- েতামায় িনর�েনর সে� েদখা করেত বলিছ েকন? েস সরল, সতয্ িক ন।
এইিট েদখেব বেল।
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