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তৃতীয় পিরেcদ
ীরামকৃে র বালেকর aবsা।
ঠাকুেরর পা eকটু ফুেলা ফুেলা েবাধ হoয়ােত িতিন বালেকর নয্ায় িচিnত আেছন।
িসঁিথর মেহnd কিবরাজ আিসয়া pণাম কিরেলন।
ীরামকৃ (িpয় মুখুেj pভৃিত ভkেদর pিত) -- কাল নারাণেক বললাম, েতার পা িটেপ েদখ েদিখ, েডাব
হয় িক না। েস িটেপ েদখেল -- েডাব হল; -- তখন বাঁচলুম। (মুখেু jর pিত) -- তুিম eকবার েতামার পা িটেপ
েদেখা েতা; েডাব হেয়েছ?
মুখেু j -- আjা হাঁ।
ীরামকৃ -- আঃ! বাঁচলুম।
মিণ মিlক -- েকন? আপিন েsােতর জেল নাiেবন। েসারা েফারা েকন খাoয়া।
ীরামকৃ -- না েগা, েতামােদর রেkর েজার আেছ, -- েতামােদর আলাদা কথা!
“আমায় বালেকর aবsায় েরেখেছ।
“ঘাস বেন eকিদন িক কামড়ােল। আিম েনিছলাম, সােপ যিদ আবার কামড়ায়, তাহেল িবষ তুেল লয়।
তাi গেতর্ হাত িদেয় রiলাম। eকজন eেস বলেল -- o িক কেcন? -- সাপ যিদ েসiখানটা আবার কামড়ায়,
তাহেল হয়। aনয্ জায়গায় কামড়ােল হয় না।
“শরেতর িহম ভাল, েনিছলাম -- কলকাতা েথেক গািড় কের আসবার সময় মাথা বার কের িহম লাগােত
লাগলাম। (সকেলর হাসয্)
(িসঁিথর মেহেndর pিত) -- “েতামােদর িসঁিথর েসi পি তিট েবশ। েবদাnবাগীশ। আমায় মােন। যখন
বললাম, তুিম aেনক পেড়ছ, িকnt ‘আিম aমুক পি ত’ e-aিভমান তয্াগ কেরা, তখন তার খুব আhাদ।
“তার সে েবদােnর কথা হল।”
[মাsারেক িশkা -- d আtা, aিবদয্া; bhমায়া -- েবদােnর িবচার ]
(মাsােরর pিত) -- িযিন d আtা, িতিন িনিলর্p। তাঁেত মায়া বা aিবদয্া আেছ। ei মায়ার িভতের িতন
gণ আেছ -- সtt, রজঃ, তমঃ। িযিন d আtা তাঁেত ei িতনgণ রেয়েছ, aথচ িতিন িনিলর্p। আgেন যিদ নীল
বিড় েফেল দাo, নীল িশখা েদখা যায়; রাঙা বিড় েফেল দাo, লাল িশখা েদখা যায়। িকnt আgেনর আপনার েকান
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রঙ নাi।
“জেল নীল রঙ েফেল দাo, নীল জল হেব। আবার ফটিকির েফেল িদেল েসi জেলরi রঙ।
“মাংেসর ভার লেয় যােc চ ােল -- েস শ রেক ছুঁেয়িছল। শ র েযi বেলেছন, আমায় ছুিঁ ল! -- চ াল
বলেল, ঠাকুর, আিমo েতামায় ছুঁi নাi, -- তুিমo আমায় েছাঁo নাi! তুিম d আtা -- িনিলর্p।
“জড়ভরতo oi সকল কথা রাজা রhগণেক বেলিছল।
“ d আtা িনিলর্p। আর d আtােক েদখা যায় না। জেল লবণ িমি ত থাকেল লবণেক চেkর dারা েদখা
যায় না।
“িযিন d আtা িতিনi মহাকারণ -- কারেণর কারণ। sূল, সূk কারণ মহাকারণ। প ভূত sূল। মন বুিd
aহংকার, সূk। pকৃিত বা আদয্াশিk সকেলর কারণ। bh বা d আtা কারেণর কারণ।
“ei d আtাi আমােদর srপ।
“jান কােক বেল? ei s-srপেক জানা আর তাঁেত মন রাখা! ei d আtােক জানা।”
[কমর্ কতিদন? ]
“কমর্ কতিদন? -- যতিদন েদহ aিভমান থােক; aথর্াৎ েদহi আিম ei বুিd থােক। গীতায় oi কথা

আেছ।

1

“েদেহ আtবুিd করার নামi ajান।
(িশবপুেরর bাhভেkর pিত) -- “আপিন িক bাh?”
bাhভk -- আjা হাঁ।
ীরামকৃ (সহাসয্) -- আিম িনরাকার সাধেকর েচাখ মুখ েদেখ বুঝেত পাির। আপিন eকটু ডুব েদেবন।
uপের ভাসেল রt পাoয়া যায় না। আিম সাকার-িনরাকার সব মািন।
[মােরায়াড়ী ভk o ঠাকুর ীরামকৃ -- জীবাtা -- িচt ]
বড়বাজােরর মািরয়াড়ী ভেkরা আিসয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর তাঁহােদর সুখয্ািত কিরেতেছন।
1

ন িহ েদহভৃতা শকয্ং তয্kুং কমর্াণয্েশষতঃ।
য়st কমর্ফলতয্াগী স তয্াগীতয্িভধীয়েত ৷৷
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ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- আহা! eরা েয ভk। সকেল ঠাকুেরর কােছ যাoয়া -- sব করা -- pসাদ
পাoয়া! eবার যাঁেক পুেরািহত েরেখেছন, েসিট ভাগবেতর পি ত।
মােরায়াড়ী ভk -- “আিম েতামার দাস” েয বেল েস আিমটা েক?
ীরামকৃ -- িল শরীর বা জীবাtা। মন, বুিd, িচt, aহংকার -- e চািরিট জিড়েয় িল শরীর।
মােরায়াড়ী ভk -- জীবাtািট েক?
ীরামকৃ -- a পাশ জিড়ত আtা। আর িচt কােক বেল? েয oেহা! কের uেঠ।
[মােড়ায়াড়ী -- মৃতয্ু র পর িক হয়? মায়া িক? “গীতার মত” ]
ীরামকৃ -- গীতার মেত, মরবার সময় যা ভােব, তাi হেব। ভরত রাজা হিরণ েভেব হিরণ হেয়িছল। তাi
ঈ রেক লাভ করবার জনয্ সাধন চাi। রাতিদন তাঁর িচnা করেল মরবার সময়o েসi িচnা আসেব।
মােরায়াড়ী ভk -- আcা মহারাজ, িবষয় ৈবরাগয্ হয় না েকন?
ীরামকৃ -- eরi নাম মায়া। মায়ােত সৎেক aসৎ, aসৎেক সৎ েবাধ হয়।
“সৎ aথর্াৎ িযিন িনতয্, -- পরbh। aসৎ -- সংসার aিনতয্।”
মােরায়াড়ী ভk -- শাst পিড়, িকnt ধারণা হয় না েকন?
ীরামকৃ -- পড়েল িক হেব? সাধনা -- তপসয্া চাi। তাঁেক ডােকা। “িসিd িসিd” বলেল িক হেব, িকছু
েখেত হয়।
“ei সংসার কাঁটাগােছর মেতা। হাত িদেল রk েবেরায়। যিদ কাঁটাগাছ eেন, বেস বেস বল, oi গাছ
পুেড় েগল, তা িক aমিন পুেড় যােব? jানািg আহরণ কর। েসi আgন লািগেয় দাo, তেব েতা পুড়েব!
“সাধেনর aবsায় eকটুখাটেত হয় তারপর েসাজা পথ। বয্াঁক কািটেয় aনুকল
ূ বায়ুেত েনৗকা েছেড় দাo।”
[আেগ মায়ার সংসার তয্াগ, তারপর jানলাভ -- ঈ রলাভ ]
“যতkণ মায়ার ঘেরর িভতের আছ, যতkণ মায়া-েমঘ রেয়েছ, ততkণ jান-সূযর্ কাজ কের না। মায়াঘর
েছেড় বািহের eেস দাঁড়ােল (কািমনী-কা ন তয্ােগর পর) তেব jানসূযর্ aিবদয্া নাশ কের। ঘেরর িভতর আনেল
আতস কােচ কাগজ পুেড় না। ঘেরর বাiের eেস দাঁড়ােল, েরাদিট কােচ পেড়, -- তখন কাগজ পুেড় যায়।
“আবার েমঘ থাকেল আতস কােচ কাগজ পুেড় না। েমঘিট সের েগেল তেব হয়।
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“কািমনী-কা ন ঘর েথেক eকটু সের দাঁড়ােল -- সের দাঁিড়েয় eকটু সাধনা-তপসয্া করেল -- তেবi
মেনর anকার নাশ হয় -- aিবদয্া aহংকার েমঘ পুেড় যায় -- jানলাভ হয়!
“আবার কািমনী-কা নi েমঘ।”
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