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তৃতীয় পিরেcদ
ঈ রদশর্েনর uপায় -- বয্াকুলতা
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- তীb ৈবরাগয্ হেল তাঁেক পাoয়া যায়। pাণ বয্াকুল হoয়া চাi। িশষয্ grেক
িজjাসা কেরিছল, েকমন কের ভগবানেক পাব। gr বলেলন, আমার সে eেসা, -- ei বেল eকটা পুকুের লেয়
িগেয় তােক চুিবেয় ধরেলন। খািনক পের জল েথেক uিঠেয় আনেলন o বলেলন, েতামার জেলর িভতর িকরকম
হেয়িছল? িশষয্ বলেল, pাণ আটুবাটু করিছল -- েযন pাণ যায়! gr বলেলন েদখ, eirপ ভগবােনর জনয্ যিদ
েতামার pাণ আটুবাটু কের তেবi তাঁেক লাভ করেব।
“তাi বিল, িতন টান eকসে হেল তেব তাঁেক লাভ করা যায়। িবষয়ীর িবষেয়র pিত টান, সতীর পিতেত
টান, আর মােয়র সnােনেত টান -- ei িতন ভালবাসা eকসে কের েকu যিদ ভগবানেক িদেত পাের তাহেল
তৎkণাৎ সাkাৎকার হয়।
“ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা েকমন শয্ামা থাকেত পাের! েতমন বয্াকুল হেয় ডাকেত পারেল তাঁর েদখা
িদেতi হেব।”
[jানেযাগ o ভিkেযােগর সমnয় -- কিলকােল নারদীয় ভিk]
“েসিদন েতামায় যা বললুম ভিkর মােন িক -- না কায়মেনাবােকয্ তাঁর ভজনা। কায়, -- aথর্াৎ হােতর dারা
তাঁর পূজা o েসবা, পােয় তাঁর sােন যাoয়া, কােন তাঁর ভাগবত েশানা, নামgণকীতর্ন েশানা, চেk তাঁর িবgহ
দশর্ন। মন -- aথর্াৎ সবর্দা তাঁর ধয্ান-িচnা করা, তাঁর লীলা sমরণ-মনন করা। বাকয্ -- aথর্াৎ তাঁর sব-stিত,
তাঁর নামgণকীতর্ন -- ei সব করা।
“কিলেত নারদীয় ভিk -- সবর্দা তাঁর নামgণকীতর্ন করা। যােদর সময় নাi, তারা েযন সnয্া-সকােল
হাততািল িদেয় eকমেন হিরেবাল হিরেবাল বেল তাঁর ভজনা কের।
“ভিkর আিমেত aহংকার হয় না। ajান কের না, বরং ঈ রলাভ কিরেয় েদয়। e ‘আিম’ আিমর মেধয্
নয়। েযমন িহে শাক শােকর মেধয্ নয়, aনয্ শােক aসুখ হয়, িকnt িহে শাক েখেল িপtনাশ হয়, uলেট
uপকার হয়, িমছির িমে র মেধয্ নয়, aনয্ িম েখেল aপকার হয়, িমছির েখেল amল নাশ হয়।
“িন ার পর ভিk। ভিk পাকেল ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হেল মহাভাব হয়। সবর্েশেষ েpম।
“েpম রjুর srপ। েpম হেল ভেkর কােছ ঈ র বাঁধা পেড়ন আর পালােত পােরন না। সামানয্ জীেবর
ভাব পযর্n হয়। ঈ রেকািট না হেল মহাভাব েpম হয় না। ৈচতনয্েদেবর হেয়িছল।
“jানেযাগ িক? েয পেথ িদেয় s-srপেক জানা যায়। bhi আমার srপ, ei েবাধ।
“phাদ কখনo s-srেপ থাকেতন। কখনo েদখেতন, আিম eকিট, তুিম eকিট; তখন ভিkভােব
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থাকেতন।
“হনুমান বেলিছল, রাম! কখনo েদিখ তুিম পূণর্, আিম aংশ; কখনo েদিখ তুিম pভু, আিম দাস; আর রাম,
যখন তttjান হয় -- তখন েদিখ তুিমi আিম, আিমi তুিম।”
িগিরশ -- আহা!
[সংসাের িক ঈ রলাভ হয়?]
ীরামকৃ -- সংসাের হেব না েকন? তেব িবেবক-ৈবরাগয্ চাi। ঈ র বst আর সব aিনতয্, dিদেনর জনয্,
-- eiিট পাকা েবাধ চাi। uপর uপর ভাসেল হেব না, ডুব িদেত হেব!
ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন:
ডুb ডুb rপসাগের আমার মন।
তলাতল পাতাল খুজ
ঁ েল পািব ের েpম রtধন।।
“আর-eকিট কথা। কামািদ কুিমেরর ভয় আেছ।”
িগিরশ -- যেমর ভয় িকnt আমার নাi।
ীরামকৃ -- না, কামািদ কুিমেরর ভয় আেছ, তাi হলুদ েমেখ ডুব িদেত হয়। িবেবক-ৈবরাগয্rপ হলুদ!
“সংসাের jান কাr কাr হয় তাi di েযাগীর কথা আেছ, gpেযাগী o বয্াkেযাগী। যারা সংসারতয্াগ
কেরেছ তারা বয্াkেযাগী, তােদর সকেল েচেন। gpেযাগীর pকাশ নাi। েযমন দাসী সব কমর্ করেছ, িকnt েদেশর
েছেলপুেলেদর িদেক মন পেড় আেছ। আর েযমন েতামায় বেলিছ, ন েমেয় সংসােরর সব কাজ uৎসােহর সিহত
কের, িকnt সবর্দাi uপপিতর িদেক মন পেড় থােক। িবেবক-ৈবরাগয্ হoয়া বড় কিঠন। আিম কতর্া, আর e-সব
িজিনস আমার -- e েবাধ সহেজ যায় না। eকজন িডপুিটেক েদখলুম 800৲ টাকা মাiেন, ঈ রীয় কথা হেc,
েসিদেক মন eকটুo িদেল না। eকটা েছেল সে কের eেনেছ, তােক eকবার eখােন বসায়, eকবার েসখােন
বসায়। আর-eকজনেক আিম জািন, নাম করব না; জপ করত খুব, িকnt দশ হাজার টাকার জনয্ িমথয্া সািk
িদিcল। তাi বলিছ, িবেবক-ৈবরাগয্ হেল সংসােরেতo হয়।”
[পাপীতাপী o ঠাকুর ীরামকৃ ]
িগিরশ -- e পাপীর িক হেব?
ঠাকুর ঊ র্দিৃ কিরয়া কrণsের গান ধিরেলন:
ভাব ীকাn নরকাnকারীের। িনতাn কৃতাn ভয়াn হির।।
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তের তরে rভে িtভে েযবা ভােব।
eিল িক তেtt, e মেতর্ কুিচt কুবৃt কিরেল িক হেব ের -uিচত েতা নয়, দাশরিথের ডুবািব ের -কর e িচt pািচt, েস িনতয্ পদ েভেব।।
(িগিরেশর pিত) -- “তেব তরে rভে িtভে েযবা ভােব।”
[আদয্াশিk মহামায়ার পূজা o আমেমাkাির বা বকলমা ]
মহামায়া dার ছাড়েল তাঁর দশর্ন হয়। মহামায়ার দয়া চাi। তাi শিkর uপাসনা। েদখ না, কােছ ভগবান
আেছন তবু তাঁেক জানবার েজা নাi, মােঝ মহামায়া আেছন বেল। রাম-সীতা, লkণ যােcন। আেগ রাম, মােঝ
সীতা -- সকেলর িপছেন লkণ। রাম আড়াi হাত anের রেয়েছন, তবু লkণ েদখেত পােcন না।
“তাঁেক uপাসনা করেত eকটা ভাব আ য় করেত হয়। আমার িতন ভাব, -- সnান ভাব, দাসী ভাব আর
সখীভাব। দাসী ভাব, সখীভােব aেনক-িদন িছলাম। তখন েমেয়েদর মেতা কাপড়, গয়না, oড়না পরতুম। সnান
ভাব খুব ভাল।
“বীরভাব ভাল না। েনড়া-েনড়ীেদর, ৈভরব-ৈভরবীেদর বীরভাব। aথর্াৎ pকৃিতেক stীrেপ েদখা আর রমেণর
dারা pসn করা, e-ভােব pায়i পতন আেছ।”
িগিরশ -- আমার eক সমেয় oi ভাব eেসিছল।
ঠাকুর ীরামকৃ িচিnত হiয়া িগিরশেক েদিখেত লািগেলন।
িগিরশ -- oi আড়টুকু আেছ, eখন uপায় িক বলুন?
ীরামকৃ (িকয়ৎkণ িচnার পর) -- তাঁেক আমেমাkাির দাo -- িতিন যা করবার কrন।
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