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দশম পিরেcদ 
 

িনবৃিtমাগর্ -- ঈ রলােভর পর কমর্তয্াগ 
 

[ঈশানেক িশkা -- uিt ত, জাgত -- কমর্েযাগ বড় কিঠন ] 
 
        ঈশান হাজরার সিহত কালীঘের িগয়ােছন। ঠাকুর ধয্ান কিরেতিছেলন। রািt pায় 7।।টা। iিতমেধয্ aধর 
আিসয়া পিড়য়ােছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর মা-কালী দশর্ন কিরেত িগয়ােছন। দশর্ন কিরয়া পাদপd হiেত িনমর্ালয্ লiয়া মsেক 
ধারণ কিরেলন -- মােক pণাম o pদিkণ কিরেলন eবং চামর লiয়া মােক বয্জন কিরেলন। ঠাকুর ভােব 
মােতায়ারা! বািহের আিসবার সময় েদিখেলন, ঈশান েকাশাকুিশ লiয়া সnয্া কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- িক, আপিন েসi eেসছ? আিhক করছ। eকটা গান ন। 
 
        ভােব unt হiয়া ঈশােনর কােছ বিসয়া মধুর কেn গাiেতেছন: 
 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায়! 
 কালী কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়।। 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়। 
 সnয্া তার সnােন েফের কভু সিn নািহ পায়।। 
 দয়া bত দান আিদ আর িকছু না মেন লয়, 
 মদেনরi যাগযj bhময়ীর রা া পায়। 
 
        “সnয্ািদ কতিদন? যতিদন না তাঁর পাদপেd ভিk হয় -- তাঁর নাম করেত করেত চেkর জল যতিদন না 
পেড়, -- আর শরীর েরামা  যতিদন না হয়। 
 
 রামpসাদ বেল ভিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ, 
 আিম কালী bh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ। 
 
        “যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝের যায়; যখন ভিk হয়, যখন ঈ রলাভ হয়, -- তখন সnয্ািদ কমর্ চেল 
যায়। 
 
        “গৃহেsর বuর েপেট যখন সnান হয়, শা ড়ী কাজ কিমেয় েদয়। দশমাস হেল আর সংসােরর কাজ করেত 
েদয় না। তারপর সnান pসব হেল েস েকবল েছেলিটেক েকােল কের তার েসবা কের। েকান কাজi থােক না। 
ঈ রলাভ হেল সnয্ািদ কমর্ তয্াগ হেয় যায়। 
 
        “তুিম eরকম িঢেম েততালা বাজােল চলেব না। তীb ৈবরাগয্ দরকার। 15 মােস eক বৎসর করেল িক হয়? 
েতামার িভতের েযন েজার নাi। শিk নাi। িচেড়র ফলার। uেঠ পেড় লােগা। েকামর বাঁেধা। 
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        “তাi আমার oi গানটা ভাল লােগ না! ‘হিরেষ লািগ রহের ভাi, েতরা বnত বnত বিন যাi।’ বnত বnত 
বিন যাi -- আমার ভাল লােগ না। তীb ৈবরাগয্ চাi। হাজরােকo তাi আিম বিল।” 
 

[ ীরামকৃ  o েযাগতtt -- কািমনী-কা ন েযােগর িব  ] 
 
        “েকন তীb ৈবরাগয্ হয় না িজjাসা করছ? তার মােন আেছ। িভতের বাসনা pবৃিt সব আেছ। হাজরােক 
তাi বিল। o-েদেশ মােঠ জল আেন, মােঠর চািরিদেক আল েদoয়া আেছ, পােছ জল েবিরেয় যায়। কাদার আল, 
িকnt আেলর মােঝ মােঝ েঘাগ। গতর্। pাণপেণ েতা জল আনেছ, িকnt েঘাগ িদেয় েবিরেয় যােc। বাসনা েঘাগ। 
জপতপ কের বেট, িকnt েপছেন বাসনা-েঘাগ িদেয় সব েবিরেয় যােc। 
 
        “মাছ ধের শট্কা কল িদেয়। বাঁশ েসাজা থাকবার কথা; তেব েনায়ােনা রেয়েছ েকন? মাছ ধরেব বেল। 
বাসনা মাছ তাi মন সংসাের েনায়ােনা রেয়েছ। বাসনা না থাকেল সহেজ ঊ র্দৃি  হয়। ঈ েরর িদেক। 
 
        “িকরকম জােনা? িনিkর কাঁটা েযমন। কািমনী-কা েনর ভার আেছ বেল uপেরর কাঁটা িনেচর কাঁটা eক 
হয় না। তাi েযাগ  হয়। দীপিশখা েদখ নাi? eকটু হাoয়া লাগেলi চ ল হয়। েযাগাবsা দীপিশখার মেতা -- 
েযখােন হাoয়া নাi। 
 
        “মনিট পেড়েছ ছিড়েয় -- কতক েগেছ ঢাকা, কতক েগেছ িদlী, কতক েগেছ কুচিবহার। েসi মনেক কুড়ুেত 
হেব। কুিড়েয় eক জায়গায় করেত হেব। তুিম যিদ েষাল আনার কাপড় চাo, তাহেল কাপড়oয়ালােক েষাল আনা 
েতা িদেত হেব। eকটু িব  থাকেল আর েযাগ হবার েজা নাi। েটিলgােফর তাের যিদ eকটু ফুেটা থােক, তাহেল 
আর খবর যােব না।” 
 

[ৈtেলাকয্ িব ােসর েজার -- িন ামকমর্ কর -- েজার কের বল “আমার মা” ] 
 
        “তা সংসাের আছ, থাকেলi বা। িকnt কমর্ফল সমs ঈ রেক সমপর্ণ করেত হেব। িনেজ েকান ফলকামনা 
করেত নাi। 
 
        “তেব eকটা কথা আেছ। ভিkকামনা কামনার মেধয্ নয়। ভিkকামনা, ভিkpাথর্না -- করেত পার। 
 
        “ভিkর তমঃ আনেব। মার কােছ েজার কর। -- 
 
 “মােয় েপােয় েমাকdমা ধুম হেব রামpসাদ বেল, 
 তখন শাn হেবা kাn হেয় আমায় যখন করিব েকােল। 
 
        “ৈtেলাকয্ বেলিছল, আিম েযকােল oেদর ঘের জেnিছ, তখন আমার িহেসয্ আেছ। 
 
        “েতামার েয আপনার মা, েগা! e িক পাতােনা মা, e িক ধমর্ মা! eেত েজার চলেব না েতা িকেস েজার 
চলেব? বেলা -- 
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 “মা আিম িক আটােশ েছেল, আিম ভয় কিরিন েচাখ রা ােল। 
 eবার করেবা নািলs ীনােথর আেগ, িডkির লব eক সoয়ােল। 
 
        “আপনার মা! েজার কর! যার যােত সtা থােক, তার তােত টানo থােক। মার সtা আমার িভতর আেছ 
বেল তাi েতা মার িদেক aত টান হয়। েয িঠক ৈশব, েস িশেবর সtা পায়। িকছু কণা তার িভতর eেস পেড়। েয 
িঠক ৈব ব তার নারায়েণর সtা িভতের আেস। আর e সময় েতা আর েতামার িবষয়কমর্ করেত হয় না। eখন 
িদন কতক তাঁর িচnা কর। েদখেল েতা সংসাের িকছু নাi।” 
 
        ঠাকুর আবার েসi মধুর কে  গাiেতেছন: 
 
 েভেব েদখ মন েকu কাr নয়, িমেছ ম ভূম েল। 
 ভুেলা না দিkণাকালী বd হেয় মায়াজােল।। 
 িদন di-িতেনর জনয্ ভেব কতর্া বেল সবাi মােন, 
 েসi কতর্াের েদেব েফেল, কালাকােলর কতর্া eেল।। 
 যার জনয্ মর েভেব, েস িক েতামার সে  যােব, 
 েসi েpয়সী িদেব ছড়া, aম ল হেব বেল।। 
 
[সািলসী, েমাড়লী, হাসপাতাল, িডেsnাির করবার বাসনা -- েলাকমানয্, পাি তয্, বাসনা -- e-সব আিদকা  -- 

লালচুিষ তয্ােগর পর তেব ঈ রলাভ ] 
 
        “আর তুিম সািলসী েমাড়লী o-সব িক কেcা? েলােকর ঝগড়া িববাদ িমটাo -- েতামােক সািলসী ধের, 

নেত পাi। o েতা aেনকিদন কের আসেছা। যারা করেব তারা eখন কrক। তুিম eখন তাঁর পাদপেd েবিশ 
কের মন েদo। বেল ‘ল ায় রাবণ মেলা, েবhলা েকঁেদ আকুল হেলা!’ 
 
        “তা শmুo বেলিছল। বেল হাসপাতাল িডেsনসাির করব। েলাকটা ভk িছল। তাi আিম বললুম, 
ভগবােনর সাkাৎকার হেল িক হাসপাতাল িডেsনসাির চাiেব! 
 
        “েকশব েসন বলেল, ঈ রদশর্ন েকন হয় না! তা বললুম েয, েলাকমানয্, িবদয্া, -- e-সব িনেয় তুিম আছ 
িক না, তাi হয় না। েছেল চুিষ িনেয় যতkণ েচােষ, ততkণ মা আেস না। লাল চুিষ। খািনকkণ পের চুিষ েফেল 
যখন িচৎকার কের তখন মা ভােতর হাঁিড় নািমেয় আেস। 
 
        “তুিমo েমাড়লী েকাc। মা ভাবেছ, েছেল আমার েমাড়ল হেয় েবশ আেছ। আেছ েতা থাক।” 
 
        ঈশান iিতমেধয্ ঠাকুেরর চরণ sশর্ কিরয়া বিসয়া আেছন। চরণ ধিরয়া িবনীতভােব বিলেতেছন -- আিম েয 
icা কের e-সব কির তা নয়। 
 

[বাসনার মূল মহামায়া -- তাi কমর্কা  ] 
 
        ীরামকৃ  -- তা জািন। েস মােয়রi েখলা! eঁরi লীলা! সংসাের বd কের রাখা েস মহামায়ার icা! িক 
জান? ‘ভবসাগের uঠেছ ডুবেছ কতi তরী।’ আবার – ‘ঘুিড় লেkর dেটা eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত চাপিড়।’ 
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লেkর মেধয্ d-eকজন মুk হেয় যায়। বাকী সবাi মার icায় বd হেয় আেছ। 
 
        “েচার েচার েখলা েদখ নাi; বুড়ীর icা েয েখলাটা চেল। সবাi যিদ বুড়ীেক ছুঁেয় েফেল, তাহেল আর 
েখলা চেল না। তাi বুিড়র icা নয় েয, সকেল েছাঁয়। 
 
        “আর েদখ, বড় বড় েদাকােন চােলর বড় বড় েঠক থােক। ঘেরর চাল পযর্n uচুঁ। চাল থােক -- দালo 
থােক। িকnt পােছ iঁdের খায়, তাi েদাকানদার কুেলায় কের খi মুড়িক েরেখ েদয়। িম  লােগ আর েসাঁধা গn -- 
তাi যত iঁdর েসi কুেলােত িগেয় পেড়, বড় বড় েঠেকর সnান পায় না! -- জীব কািমনী-কা েন মুg হয়। 
ঈ েরর খবর পায় না।” 


