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চতুথর্ পিরেcদ
পূবক
র্ থা -- লkীনারায়েণর দশ হাজার টাকা িদবার কথায় ীরামকৃে র aৈচতনয্ হoয়া -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম
ীরামকৃ (মােরায়াড়ীর pিত) -- তয্াগীর বড় কিঠন িনয়ম। কািমনী-কা েনর সংsব েলশমাto থাকেব
না। টাকা িনেজর হােত েতা লেব না, -- আবার কােছo রাখেত েদেব না।
“লkীনারায়ণ মােরায়াড়ী, েবদাnবাদী, eখােন pায় আসত। িবছানা ময়লা েদেখ বলেল, আিম দশ হাজার
টাকা িলেখ েদাব, তার সুেদ েতামার েসবা চলেব।
“যাi o-কথা বলেল aমিন েযন লািঠ েখেয় ajান হেয় েগলাম!
“ৈচতনয্ হবার পর তােক বললাম, তুিম aমন কথা যিদ আর মুেখ বেলা, তা হেল eখােন আর eেসা না।
আমার টাকা েছাঁবার েজা নাi, কােছo রাখবার েজা নাi।
“েস ভারী সূkবুিd, -- বলেল, ‘তাহেল eখনo আপনার তয্াজয্, gাহয্ আেছ। তেব আপনার jান হয়
নাi।”
“লkীনারায়ণ তখন hেদর কােছ িদেত চাiেল, আিম বললাম, তাহেল আমায় বলেত হেব ‘eেক েদ, oেক
েদ’; না িদেল রাগ হেব! টাকা কােছ থাকাi খারাপ! েস-সব হেব না!
“আরিশর কােছ িজিনস থাকেল pিতিবm হেব না?”
[ ীরামকৃ o মুিkতtt -- “কিলেত েবদমত নয়, পুরাণমত” ]
মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, গ ায় শরীরতয্াগ করেল তেব মুিk হেব?
ীরামকৃ -- jান হেলi মুিk। েযখােনi থােকা -- ভাগােড়i মৃতয্ু েহাক, আর গ াতীেরi মৃতয্ু েহাক
jানীর মুিk হেব।
“তেব ajােনর পেk গ াতীর।”
মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ কাশীেত মুিk হয় েকন?
ীরামকৃ -- কাশীেত মৃতয্ু হেল িশব সাkাৎকার হন। -- হেয় বেলন, আমার ei েয সাকার rপ e
মািয়ক rপ -- ভেkর জনয্ ei rপ ধারণ কির, -- ei েদখ্, aখ সিcদানেn িমিলেয় যাi! ei বেল েস rপ
anধর্ান হয়!
“পুরাণমেত চ ােলরo যিদ ভিk হয়, তার মুিk হেব। e মেত নাম করেলi হয়। যাগযj, তntমnt -- e-
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সব দরকার নাi।
“েবদমত আলাদা। bাhণ না হেল মুিk হয় না। আবার িঠক মnt ucারণ না হেল পূজা gহণ হয় না।
যাগযj, মntতnt -- সব িবিধ aনুসাের করেত হেব।”
[কমর্েযাগ বড় কিঠন -- কিলেত ভিkেযাগ ]
“কিলকােল েবেদাk কমর্ করবার সময় কi?
“তাi কিলেত নারদীয় ভিk।
“কমর্েযাগ বড় কিঠন। িন াম না করেত পারেল বnেনর কারণ হয়। তােত আবার anগত pাণ -- সব কমর্
িবিধ aনুসাের করবার সময় নাi। দশমূল পাঁচন েখেত েগেল েরাগীর eিদেক হেয় যায়। তাi িফভার িমk ার।
“নারদীয় ভিk -- তাঁর নামgনকীতর্ন করা।
“কিলেত কমর্েযাগ িঠক নয়, -- ভিki িঠক।
“সংসাের কমর্ যতিদন েভাগ আেছ কেরা। িকnt ভিk aনুরাগ চাi। তাঁর নামgণকীতর্ন করেল কমর্kয় হেব।
“কমর্ িচরকাল করেত হয় না। তাঁেত যত dাভিk-ভালবাসা হেব, ততi কমর্ কমেব। তাঁেক লাভ করেল
কমর্তয্াগ হয়। গৃহেsর বu-eর েপেট েছেল হেল শা ড়ী কমর্ কিমেয় েদয়। সnান হেল আর কমর্ করেত হয় না।”
[সতয্srপ bh -- সংsার থাকেল ঈ েরর জনয্ বয্াকুলতা হয় ]
দিkেণ র gাম হiেত কতকgিল েছাকরা আিসয়া pণাম কিরেলন। তাঁহারা আসন gহণ কিরয়া ঠাকুরেক
p কিরেতেছন। েবলা 4টা হiেব।
দিkেণ রিনবাসী েছাকরা -- মহাশয়, jান কােক বেল?
ীরামকৃ -- ঈ র সৎ, আর সমs bh aসৎ; eiিট জানার নাম jান।
“িযিন সৎ তাঁর eকিট নাম bh, আর eকিট নাম কাল (মহাকাল)। তাi বেল ‘কােল কত েগল -- কত হেলা
ের ভাi!’
“ ‘কালী’ িযিন কােলর সিহত রমণ কেরন। আদয্াশিk। কাল o কালী, bh -- bh o শিk -- aেভদ।
“েসi সৎrপ bh িনতয্ -- িতনকােলi আেছন -- আিদ anরিহত। তাঁেক মুেখ বণর্না করা যায় না। হd
বলা যায়, -- িতিন ৈচতনয্srপ, আনnsrপ।
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“জগৎ aিনতয্, িতিনi িনতয্! জগৎ েভলিকsrপ। বািজকরi সতয্। বািজকেরর েভলিক aিনতয্।”
েছাকরা -- জগৎ যিদ মায়া -- েভলিক -- e মায়া যায় না েকন?
ীরামকৃ -- সংsার-েদােষ মায়া যায় না। aেনক জn ei মায়ার সংসাের েথেক েথেক মায়ােক সতয্ বেল
েবাধ হয়।
“সংsােরর কত kমতা েশান। eকজন রাজার েছেল পূবজ
র্ েn েধাপার ঘের জেnিছল। রাজার েছেল হেয়
যখন েখলা করেছ, তখন সমবয়সীেদর বলেছ, o-সব েখলা থাক! আিম uপুড় হেয় i, আর েতারা আমার িপেঠ
hs hs কের কাপড় কাচ।”

র্ থা -- েগািবn, েগাপাল o ঠাকুরেদর েছেলেদর
[সংsারবান েগািবn পাল, েগাপাল েসন, িনর ন, হীরানn -- পূবক
আগমন -- 1863-64 ]
“eখােন aেনক েছাকরা আেস, -- িকnt েকu েকu ঈ েরর জনয্ বয্কুল। তারা সংsার িনেয় eেসেছ।
“েস-সব েছাকরা িববােহর কথায় aয্াঁ, aয্াঁ কের! িববােহর কথা মেনi কের না! িনর ন েছেলেবলা েথেক
বেল, িবেয় করব না।
“aেনকিদন হল (কুিড় বছেরর aিধক) বরাহনগর েথেক dিট েছাকরা আসত। eকজেনর নাম েগািবn পাল
আর-eকজেনর নাম েগাপাল েসন। তােদর েছেলেবলা েথেকi ঈ েরেত মন। িববােহর কথায় ভেয় আকুল হত।
েগাপােলর ভাবসমািধ হত! িবষয়ী েদখেল কুি ত হত; েযমন inুর িবড়াল েদেখ কুি ত হয়। যখন ঠাকুরেদর
(Tagore) েছেলরা oi বাগােন েবড়ােত eেসিছল, তখন কুিঠর ঘেরর dার বn করেল, পােছ তােদর সে কথা
কiেত হয়।
“েগাপােলর প বটীতলায় ভাব হেয়িছল। ভােব আমার পােয় হাত িদেয় বেল, ‘আিম তেব যাi। আিম আর
e সংসাের থাকেত পারিছ না -- আপনার eখন aেনক েদির -- আিম যাi।’ আিমo ভাবাবsায় বললাম – ‘আবার
আসেব’। েস বলেল -- ‘আcা, আবার আসব।’
“িকছুিদন পের েগািবn eেস েদখা করেল। আিম িজjাসা করলাম, েগাপাল কi? েস বলেল, েগাপাল
(শরীরতয্াগ কের) চেল েগেছ।
“aনয্ েছাকরারা িক কের েবড়ােc! -- িকেস টাকা হয় -- বািড় -- গািড় -- েপাশাক, তারপর িববাহ -eiজনয্ বয্s হেয় েবড়ায়। িববাহ করেব, -- আেগ েকমন েমেয় েখাঁজ েনয়। আবার সুnর িক না, িনেজ েদখেত
যায়!
“eকজন আমায় বড় িনেn কের। েকবল বেল, েছাকরােদর ভালবািস। যােদর সংsার আেছ -- d আtা,
ঈ েরর জনয্ বয্কুল, -- টাকা, শরীেরর সুখ e-সেবর িদেক মন নাi -- তােদরi আিম ভালবািস।
“যারা িবেয় কেরেছ, যিদ ঈ ের ভিk থােক, তাহেল সংসাের আসk হেব না। হীরানn িবেয় কেরেছ। তা
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েহাক, েস েবিশ আসk হেব না।”
হীরানn িসnুেদশবাসী, িব. e. পাস, bাhভk।
মিণলাল, িশবপুেরর bাhভk, মােরায়াড়ী ভেkরা o েছাকরারা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন।
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