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সpম পিরেcদ
ঠাকুর ভkসে ঈশােনর বাটীেত িফিরেলন। সnয্া হয় নাi। ঈশােনর িনেচর ৈবঠকখানায় আিসয়া বিসেলন।
ভেkরা েকহ েকহ আেছন। ভাগবেতর পি ত, ঈশান, ঈশােনর েছেলরা uপিsত আেছন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- শশধরেক বললাম গােছ না uঠেত eককাঁিদ -- আরo িকছু সাধন-ভজন কর,
তারপর েলাকিশkা িদo।
ঈশান -- সকেলi মেন কের েয আিম েলাকিশkা িদi। েজানািক েপাকা মেন কের আিম জগৎেক
আেলািকত করিছ। তা eকজন বেলিছল, ‘েহ েজানািক েপাকা, তুিম আবার আেলা িক েদেব! -- oেহ তুিম anকার
আরo pকাশ করেছা!’
ীরামকৃ (ঈষৎ হাসয্ কিরয়া) -- িকnt ধু পি ত নয়, -- eকটু িবেবক-ৈবরাগয্ আেছ।
ভাটপাড়ার ভাগবেতর পি তিটo eখনo বিসয়া আেছন। বয়স 70।75 হiেব। িতিন ঠাকুরেক eকদৃে
েদিখেতিছেলন।
ভাগবত পি ত ( ীরামকৃে র pিত) -- আপিন মহাtা।
ীরামকৃ -- েস নারদ, phাদ, কেদব -- eেদর বলেত পােরন; আিম আপনার সnােনর নয্ায়।
“তেব eক িহসােব বলেত পােরন। eমিন আেছ েয ভগবােনর েচেয় ভk বড় -- েকন না ভk ভগবানেক
hদেয় বেয় িনেয় েবড়ায়। (সকেলর আনn) ভk ‘েমাের েদেখ হীন, আপনােক েদেখ বড়।’ যেশাদা কৃ েক
বাঁধেত িগিছেলন। যেশাদার িব াস, আিম কৃ েক না েদখেল তােক েক েদখেব! কখনo ভগবান চুmুক, ভk ছুচঁ -ভগবান আকষর্ণ কের ভkেক েটেন লন। আবার কখনo ভk চুmক
ু পাথর হন, ভগবান ছুচঁ হন। ভেkর eত
আকষর্ণ েয তার েpেম মুg হেয় ভগবান তার কােছ িগেয় পেড়ন।”
ঠাকুর দিkেণ ের pতয্াবতর্ন কিরেবন। িনেচর ৈবঠকখানায় দিkণিদেকর বারাnায় আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন।
ঈশান pভৃিত ভেkরাo দাঁড়াiয়া আেছন। ঈশানেক কথাcেল aেনক uপেদশ িদেতেছন।
ীরামকৃ (ঈশােনর pিত) -- সংসাের েথেক েয তাঁেক ডােক েস বীর ভk। ভগবান বেলন, েয সংসার
েছেড় িদেয়েছ েস েতা আমায় ডাকেবi, আমার েসবা করেবi -- তার আর বাহাdির িক? েস যিদ আমায় না ডােক
সকেল িছ িছ করেব। আর েয সংসাের েথেক আমায় ডােক -- িবশ মন পাথর েঠেল েয আমায় েদেখ েসi-i ধনয্,
েসi-i বাহাdর, েসi-i বীরপুrষ।
“ভাগবত পি ত -- শােst েতা oi কথাi আেছ। ধমর্বয্ােধর কথা আর পিতbতার কথা। তপsী মেন
কেরিছল েয আিম কাক আর বকেক ভs কেরিছ, aতeব আিম খুব uঁচু হেয়িছ। েস পিতbতার বািড় িগিছল। তার
sামীর uপর eত ভিk েয িদনরাত sামীর েসবা করত। sামী বািড়েত eেল পা েধাবার জল িদত; eমন িক মাথার
চুল িদেয় তার পা পুঁেছ িদত। তপsী aিতিথ, িভkা পাoয়ার েদির হিcল তাi েচঁিচেয় বেলিছল েয, েতামােদর
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ভাল হেব না। পিতbতা aমিন দূর েথেক বলেল, e েতা কাকীবকী ভs করা নয়। eকটু দাঁড়াo ঠাকুর, আিম
sামীর েসবা কের েতামার পূজা করিছ।
“ধমর্বয্ােধর কােছ bhjােনর জনয্ িগিছল। বয্াধ প র মাংস িবিk করত িকnt রাতিদন ঈ রjােন বাপমার েসবা করত। bhjােনর জনয্ তার কােছ েয িগিছল েস েদেখ aবাk -- ভাবেত লাগল e বয্াধ মাংস িবিk
কের, আর সংসারী েলাক! e আবার আমায় িক bhjান িদেব। িকnt েসi বয্াধ পূণর্jানী।”
ঠাকুর eiবার গািড়েত uিঠেবন। পােশর বািড়র (ঈশােনর রবািড়র) দরজায় দাঁড়াiয়ােছন। ঈশান o
ভেkরা কােছ দাঁড়াiয়া আেছন -- তাঁহােক গািড়েত তুিলয়া িদেবন। ঠাকুর আবার কথাcেল ঈশানেক uপেদশ
িদেতেছন -- “িপঁপেড়র মেতা সংসাের থাক, ei সংসাের িনতয্ aিনতয্ িমিশেয় রেয়েছ। বািলেত িচিনেত িমশােনা
-- িপঁপেড় হেয় িচিনটুকু েনেব।
“জেল-dেধ eকসে রেয়েছ। িচদানnরস আর িবষয়রস। হংেসর মেতা dধটুকু িনেয় জলিট তয্াগ করেব।
“আর পানেকৗিটর মেতা। গােয় জল লাগেছ, েঝেড় েফলেব। আর পাঁকাল মােছর মেতা। পাঁেক থােক িকnt
গা েদখ পির ার ujjল।
“েগালমােল মাল আেছ -- েগাল েছেড় মালিট েনেব।”
ঠাকুর গািড়েত uিঠয়া দিkেণ ের যাtা কিরেতেছন।
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