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eকাদশ পিরেcদ
s-srেপ থাকা িকrপ -- jানেযাগ বড় কিঠন
ঠাকুর eকটু চুপ কিরেলন o মিহমািদ ভkেদর েদিখেতেছন।
ঠাকুর িনয়ািছেলন েয, মিহমাচরণ gr মােনন না। eiবার ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- grবােকয্ িব াস করা uিচত। grর চিরt িদেক েদখবার দরকার নাi। ‘যদয্িপ আমার gr
িঁ ড় বািড় যায়, তথািপ আমার gr িনতয্ানn রায়।’
“eকজন চnী ভাগবত েশানােতা। েস বলেল, ঝাড়ু asৃশয্ বেট িকnt sানেক d কের।”
মিহমাচরণ েবদাnচচর্া কেরন। uেdশয্ bhjান। jানীর পথ aবলmন কিরয়ােছন o সবর্দা িবচার কেরন।
ীরামকৃ (মিহমার pিত) -- jানীর uেdশয্ s-srপেক জানা; eরi নাম jান, eরi নাম মুিk।
পরমbh, iিনi িনেজর srপ। আিম আর পরমbh eক, মায়ার দrন জানেত েদয় না।
“হিরশেক বললুম, আর িকছু নয়, েসানার uপর েঝাড়া কতক মািট পেড়েছ, েসi মািট েফেল েদoয়া।
“ভেkরা ‘আিম’ রােখ, jানীরা রােখ না। িকrেপ s-srেপ থাকা যায় নয্াংটা uপেদশ িদত, -- মন বুিdেত
লয় কর, বুিd আtােত লয় কর, তেব s-srেপ থাকেব।
“িকnt ‘আিম’ থাকেবi থাকেব; যায় না। েযমন aনn জলরািশ, uপের িনেচ, সmুেখ িপছেন, ডাiেন বােম,
জল পিরপূণর্! েসi জেলর মেধয্ eকিট জলপূণর্ কুm আেছ। িভতের বািহের জল, িকnt তবু o কুmিট আেছ। ‘আিম’
rপ কুm।”
[পূবক
র্ থা -- কালীবািড়েত বjপাত -- bhjানীর শিরর o চিরt ]
“jানীর শরীর েযমন েতমনi থােক; তেব jানািgেত কামািদিরপু দg হেয় যায়। কালীবািড়েত aেনকিদন
হল ঝড়-বৃি হেয় কালীঘের বjপাত হেয়িছল। আমরা িগেয় েদখলাম, কপাটgিলর িকছু হয় নাi; তেব iskুgিলর
মাথা েভেঙ িগিছল। কপাটgিল েযন শরীর, কামািদ আসিk েযন iskুgিল।
“jানী েকবল ঈ েরর কথা ভালবােস। িবষেয়র কথা হেল তার বড় ক হয়। িবষয়ীরা আলাদা েলাক।
তােদর aিবদয্া-পাগিড় খেস না। তাi িফের-ঘুের oi িবষেয়র কথা eেন েফেল।
“েবেদেত সpভূিমর কথা আেছ। প মভূিমেত যখন jানী uেঠ, তখন ঈ রকথা বi নেতo পাের না, আর
বলেতo পাের না। তখন তার মুখ েথেক েকবল jান uপেদশ েবেরায়।”
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ei সমs কথায় ীরামকৃ িক িনেজর aবsা বণর্না কিরেতেছন? ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- “েবেদ আেছ
‘সিcদানn bh।’ bh eকo নয়, dio নয়। eক-dেয়র মেধয্। aিso বলা যায় না, নািso বলা যায় না। তেব
aিs-নািsর মেধয্।”
[ ীরামকৃ o ভিkেযাগ -- রাগভিk হেল ঈ রলাভ ]
ীরামকৃ -- রাগভিk eেল, aথর্াৎ ঈ ের ভালবাসা eেল তেব তাঁেক পাoয়া যায়। ৈবধীভিk হেতo
েযমন েযেতo েতমন। eত জপ, eত ধয্ান করেব, eত যাগ-যj-েহাম করেব, ei ei uপচাের পূজা করেব,
পূজার সময় ei ei মnt পাঠ করেব -- ei সকেলর নাম ৈবধীভিk। হেতo েযমন, েযেতo েতমন! কত েলােক
বেল, আর ভাi, কত হিবষয্ করলুম, কতবার বািড়েত পূজা আনলুম, িকnt িক হল?
“রাগভিkর িকnt পতন নাi! কােদর রাগভিk হয়? যােদর পূবর্জেn aেনক কাজ করা আেছ। aথবা যারা
িনতয্িসd। েযমন eকটা েপােড়া বািড়র বনজ ল কাটেত কাটেত নল-বসােনা েফায়ারা eকটা েপেয় েগল! মািটসুরিক ঢাকা িছল; যাi সিরেয় িদেল aমিন ফরফর কের জল uঠেত লাগল!
“যােদর রাগভিk তারা eমন কথা বেল না, ‘ভাi, কত হিবষয্ করলুম -- িকnt িক হল!’ যারা নূতন চাষ
কের তােদর যিদ ফসল না হয়, জিম েছেড় েদয়। খানদািন চাষা ফসল েহাক আর না েহাক, আবার চাষ করেবi।
তােদর বাপ-িপতামহ চাষািগির কের eেসেছ, তারা জােন েয চাষ কেরi েখেত হেব।
“যােদর রাগভিk, তােদরi আnিরক। ঈ র তােদর ভার লন। হাসপাতােল নাম েলখােল -- আরাম না হেল
ডাkার ছােড় না।
“ঈ র যােদর ধের আেছন তােদর েকান ভয় নাi। মােঠর আেলর uপর চলেত চলেত েয েছেল বাপেক ধের
থােক েস পড়েলo পড়েত পাের -- যিদ aনয্মনs হেয় হাত েছেড় েদয়। িকnt বাপ েয েছেলেক ধের থােক েস
পেড় না।”
[রাগভিk হেল েকবল ঈ রকথা -- সংসারতয্াগ o গৃহs ]
“িব ােস িক না হেত পাের? যার িঠক, তার সব তােত িব াস হয়, -- সাকার-িনরাকার, রাম, কৃ ,
ভগবতী।
“o-েদেশ যাবার সময় রাsায় ঝড়-বৃি eেলা। মােঠর মাঝখােন আবার ডাকােতর ভয়। তখন সবi বললুম
-- রাম, কৃ , ভগবতী; আবার বললুম, হনুমান! আcা সব বললুম -- eর মােন িক?
“িক জােনা, যখন চাকর বা দাসী বাজােরর পয়সা লয় তখন বেল বেল লয়, eটা আলুর পয়সা, eটা
েবgেনর পয়সা, egেলা মােছর পয়সা। সব আলাদা। সব িহসাব কের লেয় তারপর েদয় িমিশেয়।
“ঈ েরর uপর ভালবাসা eেল েকবল তাঁরi কথা কiেত icা কের। েয যােক ভালবােস তার কথা নেত
o বলেত ভাল লােগ।
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“সংসারী েলাকেদর েছেলর কথা বলেত বলেত লাল পেড়। যিদ েকu েছেলর সুখয্াত কের েতা aমিন
বলেব, oের েতার খুেড়ার জনয্ পা েধাবার জল আন।
“যারা পায়রা ভালবােস, তােদর কােছ পায়রার সুখয্াত করেল বড় খুিশ। যিদ েকu পায়রার িনnা কের,
তাহেল বেল uঠেব, েতার বাপ-েচৗd পুrষ কখন িক পায়রার চাষ কেরেছ?”
ঠাকুর মিহমাচরণেক বিলেতেছন। েকননা মিহমা সংসারী।
ীরামকৃ (মিহমার pিত) -- সংসার eেকবাের তয্াগ করবার িক দরকার? আসিk েগেলi হল। তেব
সাধন চাi। iিndয়েদর সে যুd করেত হয়।
“েকlার িভতর েথেক যুd করাi আরo সুিবধা -- েকlা েথেক aেনক সাহাযয্ পাoয়া যায়। সংসার েভােগর
sান, eক-eকিট িজিনস েভাগ কের aমিন তয্াগ করেত হয়। আমার সাধ িছল েসানার েগাট পির। তা েশেষ
পাoয়াo েগল, েসানার েগাট পরলুম; পরবার পর িকnt তৎkণাৎ খুলেত হেব।
“েপঁয়াজ েখলুম আর িবচার করেত লাগলুম, -- মন, eর নাম েপঁয়াজ। তারপর মুেখর িভতর eকবার
eিদক-oিদক, eকবার েসিদক কের তারপর েফেল িদলুম।”
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