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স�ম পিরে�দ
নারােণর জনয্ ঠাকুেরর ভাবনা-- েকা�গেরর ভ�গণ -- �ীরামকৃে�র সমািধ ও নেরে�র গান
ঠাকুেরর ঘের অেনক ভ� সমাগত হইয়ােছন। েকা�গেরর ভ�েদর মেধয্ একজন সাধক নূতন আিসয়ােছন
-- বয়ঃ�ম প�ােশর উপর। েদিখেল েবাধ হয়, িভতের খুব পাি�তয্িভমান আেছ। কথা কিহেত কিহেত িতিন
বিলেতেছন, “সমু� ম�েনর আেগ িক চ� িছল না? এ-সব মীমাংসা েক করেব?”
মা�ার (সহােসয) -- ‘��া� িছল না যখন মু�মালা েকাথায় েপিল?’
সাধক (িবর� হইয়া) -- ও আলাদা কথা।
ঘেরর মেধয্ দাঁড়াইয়া ঠাকর মা�ারেক হঠাৎ বিলেতেছন, “েস এেসিছল -- নারাণ।”
নের� বারা�ায় হাজরা �ভৃিতর সিহত কথা কিহেতেছন -- িবচােরর শ� ঠাকুেরর ঘর হইেত শুনা
যাইেতেছ।
�ীরামকৃ� -- খুব বকেত পাের! এখন বািড়র ভাবনায় বড় পেড়েছ।
মা�ার -- আ�া, হাঁ।
�ীরামকৃ� -- িবপদেক স�দ�ান করেব বেলিছল িকনা। িক?
মা�ার -- আ�া, মেনর বলটা খুব আেছ।
বড়কালী -- েকান্টা কম? [ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়ােছন।]
েকা�গেরর একিট ভ� ঠাকুরেক বিলেতেছন -- মহাশয়, ইিন (সাধক) আপনােক েদখেত এেসেছন -- এঁর
িক িক িজ�াসয্ আে।
সাধক েদহ ও ম�ক উ�ত কিরয়া বিসয়া আেছন।
সাধক -- মহাশয়, উপায় িক?
[ঈ�রদশর্েন উপায়, গুরুবােকয্ িব�-- শাে�র ধারণা কখন ]
�ীরামকৃ� -- গুরুবােকয্ িব। তাঁর বাকয্ ধের ধের েগেল ভগবানেক লভ করা যায়। েযমন সুেতার িখ
ধের ধের েগেল ব�লাভ হয়।
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সাধক -- তাঁেক িক দশর্ন করা যা?
�ীরামকৃ� -- িতিন িবষয়বুি�র অেগাচর। কািমনী-কা�েন আসি�র েলশ থাকেল তাঁেক পাওয়া যায় না।
িক� শু�ম, শু�বুি�র েগাচর-- েয মেন, েয বুি�েত, আসি�র েলশমা� নাই। শু�ম, শু�বুি, আর শু� আৎম
-- একই িজিনস।
সাধক -- িক� শাে� বলেছ, ‘যেতা বােচা িনবতর্ে� অ�াপয্ মনসা ।’ -- িতিন বাকয-মেনর অেগাচর।
�ীরামকৃ� -- ও থাক থাক। সাধন না করেল শাে�র মােন েবাঝা যায় না। িসি� িসি� বলেল িক হেব?
পি�েতরা ে�াক সব ফড়র ফড়র কের বেল। িক� তােত িক হেব? িসি� গায় মাখেলও েনশা হয় না, েখেত হয়।
“শুধু বলেল িক হেব‘দুেধ আেছ মাখ’, ‘দুেধ আেছ মাখ’? দুধেক দই েপেত ম�ন ক, তেব েতা হেব!”
সাধক -- মাখন েতালা -- ও-সব েতা শাে�র কথা।
�ীরামকৃ� -- শাে�র কথা বলেল বা শুনেল িক হে? ধারণা করা চাই। পাঁিজেত িলেখেছ িবশ আড়া জল।
পাঁিজ িটপেল একটুও পেড় না।
সাধক -- মাখন েতালা -- আপিন তুেলেছন?
�ীরামকৃ� -- আিম িক কেরিছ আর না কেরিছ -- েস কথা থাক। আর এ-সব কথা েবাঝােনা বড় শ�।
েকউ যিদ িজ�াসা কের -- িঘ িকরকম েখেত। তার উৎতর-- েকমন িঘ, না েযমন িঘ!
“এ-সব জানেত েগেল সাধুস� দরকার। েকান্টা কেফর নাড়ী, েকান্টা িপেৎতর নাড়, েকান্টা বায়ুর নাড়ী -এটা জানেত েগেল ৈবেদয্র সে� থাকা দরকা।”
সাধক -- েকউ েকউ অেনয্র সে� থাকেত িবর� হ।
�ীরামকৃ� -- েস �ােনর পর -- ভগবানলােভর পর -- আেগ সাধুস� চাই না?
সাধক চুপ কিরয়া আেছন।
সাধক (িকয়ৎক্ষণ প, গরম হইয়া) -- আপিন তাঁেক যিদ জানেত েপেরেছন বলুন -- �তয্েক্ষই েহাক
অনুভেবই েহাক। ই�া হয় পােরন বলুন, না হয় না বলুন।
�ীরামকৃ� (ঈষৎ হািসেত হািসেত) -- িক বলেবা! েকবল আভাস বলা যায়।
সাধক -- তাই বলুন।
নের� গান গািহেবন। নের� বিলেতেছন, পােখায়াজটা আনেল না।
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েছাট েগাপাল -- মিহম (মিহমাচরণ) বাবুর আেছ -�ীরামকৃ� -- না, ওর িজিনস এেন কাজ নাই।
আেগ েকা�গেরর একিট ভ� কােলায়ািত গান গািহেতেছন।
গােনর সময় ঠাকুর সাধেকর অব�া এক-একবার েদিখেতেছন। গায়ক নেরে�র সিহত গানবাজনা স�ে�
েঘারতর তকর্ কিরেতেছ।
সাধক গায়কেক বলেছন, তুিমও েতা বাপু কম নও। এ-সব তেকর্ িক দরকা!
আর-একজন তেকর্ েযাগ িদয়ািছেলন-- ঠাকুর সাধকেক বিলেতেছন, “আপিন এঁেক িকছু বকেলন না?”
�ীরামকৃ� েকা�গেরর ভ�েদর বলেছন, “কই আপনােদর সে�ও এর ভাল বেন না েদখিছ।”
নের� গান গািহেতেছন:
যােব িক েহ িদন আমার িবফেল চিলেয়,
আিছ নাথ িদবািনিশ আশাপথ িনরিখেয়।
সাধক গান শুিনেত শুিনেত ধয্ান� হইয়া। ঠাকুেরর ত�েপােশর উৎতের দিক্ষণাসয্ হইয়া বিসয়া ।
েবলা ৩টা-৪টা হইেব। পি�েমর েরা� আিসয়া তাঁহার গােয় পিড়য়ােছ। ঠাকুর তাড়াতািড় একিট ছািত লইয়া তাহার
পি�মিদেক রািখেলন। যাহােত েরৗ� সাধেকর গােয় না লােগ।
নের� গান গািহেতেছন:
মিলন পি�ল মেন েকমেন ডািকব েতামায়।
পাের িক তৃণ পিশেত �ল� অনল যথায় ৷৷
তুিম পুেণয্র আধা, �ল� অনলসম।
আিম পাপী তৃণসম, েকমেন পূিজব েতামায় ৷৷
শুিন তব নােমর গু, তের মহাপাপী জেন।
লইেত পিব� নাম কাঁেপ েহ মম হদয় ৷৷
অভয্� পােপর েসবা, জীবন চিলয়া যায়।
েকমেন কিরব আিম পিব� পথ আ�য় ৷৷
এ পাতকী নরাধেম, তার যিদ দয়াল নােম।
বল কের েকেশ ধের, দাও চরেণ আ�য় ৷৷
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