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eকাদশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র সব কামনা তয্াগ -- েকবল ভিkকামনা 
 
        ীরামকৃ  -- নারদেক রাম বলেলন, তুিম আমার কােছ িকছু বর নাo। নারদ বলেলন, রাম! আমার আর 
কী বাকী আেছ? িক বর লব? তেব যিদ eকাn বর িদেব, ei বর দাo েযন েতামার পাদপেd dাভিk থােক, 
আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi। রাম বলেলন, নারদ! আর িকছু বর লo। নারদ আবার 
বলেলন, রাম! আর িকছু আিম চাi না, েযন েতামার পাদপেd আমার dাভিk থােক, ei কেরা! 
 
        “আিম মার কােছ pাথর্না কেরিছলাম; বেলিছলাম মা! আিম েলাকমানয্ চাi না মা, a িসিd চাi না মা, o 
মা! শতিসিd চাi না মা, েদহসখু চাi না মা, েকবল ei কেরা েযন েতামার পাদপেd dাভিk হয় মা। 
 
        “aধয্ােt আেছ, লkণ রামেক িজjাসা করেলন, রাম! তুিম কত ভােব কত rেপ থাক, িকrেপ েতামায় 
িচনেত পারব? রাম বলেলন, ‘ভাi! eকটা কথা েজেন রাখ, েযখােন uিjতা (ঊিজর্তা) ভিk, েসখােন িন i আিম 
আিছ।’ uিjতা (ঊিজর্তা) ভিkেত হােস কাঁেদ নােচ গায়! যিদ কাr erপ ভিk হয়, িন য় েজেনা, ঈ র েসখােন 
sয়ং বতর্মান। ৈচতনয্েদেবর oirপ হেয়িছল।” 
 
        ভেkরা aবাk হiয়া িনেত লািগেলন। ৈদববাণীর নয্ায় ei সকল কথা িনেতিছেলন। েকহ ভািবেতেছন, 
ঠাকুর বিলেতেছন, ‘েpেম হােস কাঁেদ নােচ গায়’; e েতা ধু ৈচতনয্েদেবর aবsা নয়, ঠাকুেরর েতা ei aবsা। 
তেব িক eiখােন sয়ং ঈ র সাkাৎ বতর্মান? 
 
        ঠাকুেরর aমৃতময়ী কথা চিলেতেছ িনবৃিtমােগর্র কথা। ঈশানেক যাহা েমঘগmীরsের বিলেতেছন -- েসi 
কথা চিলেতেছ। 
 

[ঈশান েখাসামুেদ হেত সাবধান -- ীরামকৃ  o জগেতর uপকার ] 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- তুিম েখাসামুেদর কথায় ভুেলা না। িবষয়ী েলাক েদখেলi েখাসামুেদ eেস 
জুেট! 
 
        “মরা গr eকটা েপেল যত শকুিন eেস পেড়।” 
 

[সংসারীর িশkা কমর্কা  -- সবর্তয্াগীর িশkা, েকবল ঈ েরর পাদপd িচnা ] 
 
        “িবষয়ী েলাকgেলার পদাথর্ নাi। েযন েগাবেরর েঝাড়া! েখাসামুেদরা eেস বলেব, আপিন দানী, jানী, 
ধয্ানী। বলা েতা নয় aমিন -- বাঁশ! o িক! কতকgেলা সংসারী bাhণ-পি ত িনেয় রাতিদন বেস থাকা, আর 
েখাসােমাদ েশানা! 
 
        “সংসারী েলাকgেলা িতনজেনর দাস, তােদর পদাথর্ থােক? েমেগর দাস, টাকার দাস, মিনেবর দাস। 
eকজেনর নাম করব না। আটেশা টাকা মাiেন িকnt েমেগর দাস, uঠেত বলেল uেঠ, বসেত বলেল বেস! 
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        “আর সািলসী, েমাড়লী -- e-সব কাজ িক? দয়া, পেরাপকার? -- e-সব েতা aেনক হেলা! o-সব যারা 
করেব তােদর থাk আলাদা। েতামার ঈ েরর পাদপেd মন িদবার সময় হেয়েছ। তাঁেক েপেল সব পাoয়া যায়। 
আেগ িতিন, তারপর দয়া, পেরাপকার, জগেতর uপকার, জীব udার। েতামার o ভাবনায় কাজ িক? 
 
        “ল ায় রাবণ মেলা েবhলা েকঁেদ আকুল হেলা। 
 
        “তাi হেয়েছ েতামার। eকজন সবর্তয্াগী েতামায় বেল েদয়, ei ei কেরা তেব েবশ হয়। সংসারী 
েলােকর পরামেশর্ িঠক হেব না। তা, bাhণ-পি তi হuন আর িযিনi হuন। 
 

[ঈশান পাগল হo -- “e সমs uপেদশ মা িদেলন” ] 
 
        “পাগল হo, ঈ েরর েpেম পাগল হo। েলােক না হয় জানুক েয ঈশান eখন পাগল হেয়েছ আর পাের না। 
তাহেল তারা সালসী েমাড়লী করােত আর েতামার কােছ আসেব না। েকাশাকুিশ ছঁুেড় েফেল দাo, ঈশান নাম 
সাথর্ক কর। 
 
        ঈশান -- েদ মা, পাগল কের। আর কাজ নাi মা jানিবচাের। 
 
        ীরামকৃ  -- পাগল না িঠক? িশবনাথ বেলিছল, েবিশ ঈ রিচnা কেl েবেহড হেয় যায়। আিম বললুম, 
িক? -- ৈচতনয্েক িচnা কের িক েকu aৈচতনয্ হেয় যায়? িতিন িনতয্ dেবাধrপ। যাঁর েবােধ সব েবাধ কেc যাঁর 
ৈচতেনয্ সব ৈচতনয্ময়! বেল নািক েক সােহবেদর হেয়িছল -- েবিশ িচnা কের েবেহড হেয় িগেয়িছল। তা হেত 
পাের। তারা ঐিহক পদাথর্ িচnা কের। ‘ভােবেত ভরল তনু, হরল েগয়ান!’ eেত েয jােনর (েগয়ােনর) কথা আেছ, 
েস jান মােন বাহয্jান। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র চরণ sশর্ কিরয়া ঈশান বিসয়া আেছন o সমs কথা িনেতেছন। িতিন eক-eকবার 
মিnরমধয্বতর্ী পাষাণময়ী কালীpিতমার িদেক চািহেতিছেলন। দীপােলােক মার মুখ হািসেতেছ, েযন েদবী 
আিবভূর্তা হiয়া ঠাকুর ীরামকৃে র মুখিনঃসৃত েবদমntতুলয্ বাকয্gিল িনয়া আনn কিরেতেছন। 
 
        ঈশান ( ীরামকৃে র pিত) -- েয-সব কথা আপিন ীমুেখ বলেলন, o সব কথা oiখান েথেক eেসেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম যnt, uিন যntী; -- আিম ঘর, uিন ঘরণী; -- আিম রথ, uিন রথী; uিন েযমন চালান, 
েতমিন চিল; েযমন বলান, েতমন বিল। 
 
        “কিলযূেগ aনয্pকার ৈদববাণী হয় না। তেব আেছ, বালক িক পাগল, eেদর মুখ িদেয় িতিন কথা কন। 
 
        “মানুষ gr হেত পাের না। ঈ েরর icােতi সব হেc। মহাপাতক, aেনকিদেনর পাতক, aেনকিদেনর 
ajান, তাঁর কৃপা হেল eকkেণ পািলেয় যায়। 
 
        “হাজার বছেরর anকার ঘেরর িভতর যিদ হঠাৎ আেলা আেস, তাহেল েসi হাজার বছেরর anকার িক 
eকটু eকটু কের যায়, না eকkেণ যায়? aবশয্ আেলা েদখােলi সমs anকার পািলেয় যায়। 
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        “মানুষ িক করেব। মানুষ aেনক কথা বেল িদেত পাের, িকnt েশেষ সব ঈ েরর হাত। uিকল বেল, আিম 
যা বলবার সব বেলিছ, eখন হািকেমর হাত। 
 
        “bh িনিkয়। িতিন যখন সৃি , িsিত, pলয় -- ei সকল কাজ কেরন, তখন তাঁেক আদয্াশিk বেল। েসi 
আদয্াশিkেক pসn করেত হয়। চ ীেত আেছ জান না? েদবতারা আেগ আদয্াশিkর sব কেlন। িতিন pসn হেল 
তেব হিরর েযাগিনdা ভাঙেব।” 
 
        ঈশান -- আjা, মধুৈকটভ বেধর সময় bhািদ েদবতারা sব করেছন -- 
 
 tং sাহা tং sধা tং িহ বষট্কারঃ sরািtকা। 
 সুধা tমkের িনেতয্ িtধা মাtািtকা িsতা।। 
 aধর্মাtা িsতা িনতয্া যানুcাযর্া িবেশষতঃ। 
 tেমব সা tং সািবtী tং েদবজননী পরা।। 
 tৈয়ব ধাযর্েত সবর্ং tৈয়তৎ সৃজয্েত জগৎ। 
 tৈয়তৎ পালয্েত েদিব tমৎসয্েn চ সবর্দা।। 
 িবসৃে ৗ সৃি rপা tং িsিতrপা চ পালেন। 
 তথা সংhিতrপােn জগেতাঽসয্ জগnেয়।।1 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ oiিট ধারণা। 
 

                                                 
1 তুিম েহাম, াd o যেj pযুজয্ sাহা, sধা o বষট্ কারrেপ মntsrপা eবং েদবভkয্ সুধাo তুিম। েহ িনেতয্! তুিম akর সমুদােয় 
hs, দীঘর্ o plত ei িতন pকার মাtাsrপ হiয়া aবsান কিরেতছ eবং যাহা িবেশষrেপ aনুচাযর্ o adর্মাtাrেপ aবিsত, তাহাo 
তুিম। তুিমi েসi (েবদ সারভূতা) সািবtী; েহ েদিব! তুিমi আিদ জননী। েতামা কতৃর্কi সমs জগৎ ধৃত eবং েতামা কতৃর্কi জগৎ 
সৃ  হiয়ােছ। েতামা কতৃর্কi ei জগৎ পািলত হiেতেছ eবং তুিমi aেn iহা ভkণ ( ংস) কিরয়া থাক। েহ জগdrেপ! তুিমi ei 
জগেতর নানাpকার িনমর্াণকােযর্ সৃি rপা o পালনকােযর্ িsিতrপা eবং aেn iহার সংহার কােযর্ তdrপ সংহারrপা। 
                                                                                                 [মাকর্ে য় চnী, 1।72 -- 76] 


