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িdতীয় পিরেcদ
ভkসে ঈ রকথাpসে
[ঈ রদশর্েনর লkণ o uপায় -- িতনpকার ভk ]
র ালেয় িগিরশ েয ঘের বেসন েসiখােন aিভনয়ােn ঠাকুরেক লiয়া েগেলন। িগিরশ বিলেলন, “িববাহ
িব াট” িক নেবন? ঠাকুর বিলেলন, “না, phাদ চিরেtর পর o-সব িক? আিম তাi েগাপাল uেড়র দলেক
বেলিছলাম, ‘েতামরা েশেষ িকছু ঈ রীয় কথা বেলা।’ েবশ ঈ েরর কথা হিcল আবার িববাহ িব াট -- সংসােরর
কথা। ‘যা িছলুম তাi হলুম।’ আবার েসi আেগকার ভাব eেস পেড়।” ঠাকুর িগিরশািদর সিহত ঈ রীয় কথা
কিহেতেছন। িগিরশ বিলেতেছন, মহাশয়, িকরকম েদখেলন?
ীরামকৃ -- েদখলাম সাkাৎ িতিনi সব হেয়েছন। যারা েসেজেছ তােদর েদখলাম সাkাৎ আনnময়ী মা!
যারা েগােলােক রাখাল েসেজেছ তােদর েদখলাম সাkাৎ নারায়ণ। িতিনi সব হেয়েছন। তেব িঠক ঈ রদশর্ন হেc
িক না তার লkণ আেছ। eকিট লkণ আনn। সে াচ থােক না। েযমন সমুd -- uপের িহেlাল, কেlাল -- িনেচ
গভীর জল। যার ভগবানদশর্ন হেয়েছ েস কখনo পাগেলর নয্ায়, কখনo িপশােচর নয্ায় -- িচ-a িচ েভদ jান
েনi। কখন বা জেড়র নয্ায়; েকননা anের-বািহের ঈ রেক দশর্ন কের aবাk হেয় থােক। কখন বালেকর নয্ায়।
আঁট নাi, বালক েযমন কাপড় বগেল কের েবড়ায়। ei aবsায় কখন বালয্ভাব, কখন েপৗগ ভাব -- ফি নাি
কের, কখন যুবার ভাব -- েযমন কমর্ কের, েলাকিশkা েদয়, তখন িসংহতুলয্।
“জীেবর aহংকার আেছ বেল ঈ রেক েদখেত পায় না। েমঘ uঠেল আর সূযর্ েদখা যায় না। িকnt েদখা
যােc না বেল িক সূযর্ নাi? সূযর্ িঠক আেছ।
“তেব ‘বালেকর আিম’ eেত েদাষ নাi, বরং uপকার আেছ। শাক েখেল aসুখ হয়। িকnt িহে শাক েখেল
uপকার হয়। িহে শাক শােকর মেধয্ নয়। িমছির িমি র মেধয্ নয়। aনয্ িমি েত aসুখ কের, িকnt িমছিরেত
কফ-েদাষ কের না।
“তাi েকশব েসনেক বেলিছলাম, আর েবিশ েতামায় বলেল দলটল থাকেব না! েকশব ভয় েপেয় েগল।
আিম তখন বললাম, ‘বালেকর আিম’ ‘দাস আিম’ eেত েদাষ নাi।
“িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন িতিন েদেখন েয ঈ রi জীবজগৎ হেয় আেছন। সবi িতিন। eরi নাম utম
ভk।”
িগিরশ (সহােসয্) -- সবi িতিন, তেব eকটু আিম থােক -- কফ-েদাষ কের না।
ীরামকৃ (সহাসয্) -- হাঁ, oেত হািন নাi। o ‘আিম’টুকু সেmােগর জনয্। আিম eকিট, তুিম eকিট হেল
আনnেভাগ করা যায়। েসবয্-েসবেকর ভাব।
“আবার মধয্ম থােকর ভk আেছ। েস েদেখ েয, ঈ র সবর্ভূেত anযর্ামীrেপ আেছন। aধম থােকর ভk
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বেল, -- ঈ র আেছন, oi ঈ র -- aথর্াৎ আকােশর oপাের। (সকেলর হাসয্)
“েগােলােকর রাখাল েদেখ আমার িকnt েবাধ হল, েসi (ঈ রi) সব হেয়েছ। িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন,
তাঁর েবাধ হয় ঈ রi কতর্া, িতিনi সব করেছন।”
িগিরশ -- মহাশয়, আিম িকnt িঠক বুেঝিছ, িতিনi সব করেছন।
ীরামকৃ -- আিম বিল, “মা, আিম যnt, তুিম যntী; আিম জড়, তুিম েচতিয়তা; েযমন করাo েতমিন কির,
েযমন বলাo েতমিন বিল।” যারা ajান তারা বেল, “কতক আিম করিছ, কতক িতিন করেছন।”
[কমর্েযােগ িচt িd হয় -- সবর্দা পাপ পাপ িক -- aেহতুকী ভিk ]
িগিরশ -- মহাশয়, আিম আর িক করিছ, আর কমর্i বা েকন?
ীরামকৃ -- না েগা, কমর্ ভাল। জিম পাট করা হেল যা riেব, তাi জnােব। তেব কমর্ িন ামভােব করেত
হয়।
“পরমহংস di pকার। jানী পরমহংস আর েpমী পরমহংস। িযিন jানী িতিন আpসার -- ‘আমার হেলi
হল । িযিন েpমী েযমন কেদবািদ, ঈ রেক লাভ কের আবার েলাকিশkা েদন। েকu আম েখেয় মুখিট পুঁেছ
েফেল, েকu পাঁচজনেক েদয়। েকu পাতকুয়া খুড়
ঁ বার সময় -- ঝুিড়-েকাদাল আেন, েখাঁড়া হেয় েগেল ঝুিড়েকাদাল oi পাতেকােতi েফেল েদয়। েকu ঝুিড়-েকাদাল েরেখ েদয় যিদ পাড়ার েলােকর কাrর দরকার লােগ।
কেদবািদ পেরর জনয্ ঝুিড়-েকাদাল তুেল েরেখিছেলন। (িগিরেশর pিত) তুিম পেরর জনয্ রাখেব।”
িগিরশ -- আপিন তেব আশীবর্দ কrন।
ীরামকৃ -- তুিম মার নােম িব াস কেরা, হেয় যােব!
িগিরশ -- আিম েয পাপী!
ীরামকৃ -- েয পাপ পাপ সবর্দা কের েস শালাi পাপী হেয় যায়!
িগিরশ -- মহাশয়, আিম েযখােন বসতাম েস মািট a d।
ীরামকৃ -- েস িক! হাজার বছেরর anকার ঘের যিদ আেলা আেস, েস িক eকটু eকটু কের আেলা হয়?
না, eেকবাের দp কের আেলা হয়?
িগিরশ -- আপিন আশীবর্াদ করেলন।
ীরামকৃ -- েতামার যিদ আnিরক হয়, -- আিম িক বলব! আিম খাi-দাi তাঁর নাম কির।
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িগিরশ -- আnিরক নাi, িকnt oiটুকু িদেয় যােবন।
ীরামকৃ -- আিম িক? নারদ, কেদব eঁরা হেতন েতা -িগিরশ -- নারদািদ েতা েদখেত পািc না। সাkাৎ যা পািc।
ীরামকৃ (সহাসয্) -- আcা, িব াস!
িকয়ৎkণ সকেল চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা হiেতেছ।
িগিরশ -- eকিট সাধ, aেহতুকী ভিk।
ীরামকৃ -- aেহতুকী ভিk ঈ রেকাটীর হয়। জীবেকাটীর হয় না।
সকেল চুপ কিরয়ােছন, ঠাকুর আনমেন গান ধিরেলন, দৃি ঊ ির্ দেক -শয্ামাধন িক সবাi পায় (কালীধন িক সবাi পায়)
aেবাধ মন েবােঝ না eিক দায়।
িশেবরi aসাধয্ সাধন মনমজােনা রাঙা পায়।।
indািদ সmদ সুখ তুc হয় েয ভােব মায়।
সদানn সুেখ ভােস, শয্ামা যিদ িফের চায়।।
েযাগীnd মুনীnd ind েয চরণ ধয্ােন না পায়।
িনgর্েণ কমলাকাn তবু েস চরণ চায়।।
িগিরশ -- িনgর্েণ কমলাকাn তবু েস চরণ চায়!
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