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িdতীয় পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ সািধdয় সে -- ঠাকুেরর পরমহংস aবsা
আজ প বটীেত diিট সাধু aিতিথ আিসয়ােছন। তাঁহারা গীতা, েবদাn e সব aধয্য়ন কেরন। মধয্ােh
েসবার পর ঠাকুরেক আিসয়া দশর্ন কিরেতেছন। িতিন েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। সাধুরা pণাম কিরয়া েমেঝেত
মাdেরর uপর আিসয়া বিসেলন। মাsার pভৃিতo বিসয়া আেছন। ঠাকুর িহিnেত কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- আপনােদর েসবা হেয়েছ?
সাধুরা -- জী, হাঁ।
ীরামকৃ -- িক েখেলন?
সাধুরা -- ডাল-rিট; আপিন খােবন?
[সাধু o িন ামকমর্ -- ভিk কামনা -- েবদাn -- সংসারী o ‘েসাঽহm’]
ীরামকৃ -- না, আিম dিট ভাত খাi। আcা জী, আপনারা যা জপ ধয্ান কেরন তা িন াম কেরন; না?
সাধু -- জী, মহারাজ।
ীরামকৃ -- oi আcা হয্ায়, আর ঈ ের ফল সমপর্ণ করেত হয়; -- না? গীতােত oirপ আেছ।
সাধু (aনয্ সাধুর pিত) -য়ৎ কেরািষ য়দ ািস য়jুেহািষ দদািস য়ৎ।
য়ৎ তপসয্িস েকৗেnয় তৎ কুrষব্ মদপর্ণm ৷৷1
ীরামকৃ -- তাঁেক eকgণ যা েদেব, সহsgণ তাi পােব। তাi সব কাজ কের জেলর গ ষু aপর্ণ -কৃে ফল সমপর্ণ।
“যুিধি র যখন সব পাপ কৃ েক aপর্ণ করেত যািcল, তখন eকজন (ভীম) সাবধান করেল, ‘aমন কমর্
কেরা না -- কৃ েক যা aপর্ণ করেব, সহsgণ তাi হেব!’ আcা জী, িন াম হেত হয় -- সব কামনা তয্াগ করেত
হয়?”
সাধু -- জী, হাঁ।
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ীরামকৃ -- আমার িকnt ভিkকামনা আেছ। o মn নয়, বরং ভালi হয়। িম খারাপ িজিনস -- aমল
হয়, িকnt িমছিরেত বরং uপকার হয়। েকমন?
সাধু -- জী, মহারাজ।
ীরামকৃ -- আcা জী, েবদাn েকমন?
সাধু -- েবদাnেম খট্ শাst (ষড়দশর্ন) হয্ায়।
ীরামকৃ -- িকnt েবদােnর সার -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া। আিম আলাদা িকছু নi; আিম েসi bh।
েকমন?
সাধু -- জী, হাঁ।
ীরামকৃ -- িকnt যারা সংসাের আেছ, আর যােদর েদহবুিd আেছ, তােদর েসাঽহm e-ভাবিট ভাল নয়।
সংসারীর পেk েযাগবািশ , েবদাn -- ভাল নয়। বড় খারাপ।
সংসারীরা েসবয্-েসবক ভােব থাকেব। ‘েহ ঈ র, তুিম েসবয্ -- pভু, আিম েসবক -- আিম েতামার দাস।’
“যােদর েদহবুিd আেছ তােদর েসাঽহm e-ভাব ভাল না।”
সকেলi চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আপনা-আপিন eকটু হািসেতেছন। আtারাম। আপনার আনেn
আনিnত।
eকজন সাধু aপরেক িফসিফস কিরয়া বিলেতেছন -- “আের, েদেখা েদেখা! esেকা পরমহংস aবsা
েবাlতা হয্ায়।”
ীরামকৃ (মাsারেক, তাহার িদেক তাকাiয়া) -- হািস পােc।
ঠাকুর বালেকর নয্ায় আপনা-আপিন ঈষৎ হািসেতেছন।
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