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চতুথর্ পিরেcদ
জেnাৎসব রােt িগিরশ pভৃিত ভkসে েpমানেn
সnয্া হiল। kেম ঠাকুরেদর আরিতর শb না যাiেতেছ। আজ ফাlgেনর k মী, 6।7 িদন পের পূিণর্মায়
েদাল মেহাৎসব হiেব।
সnয্া হiল। ঠাকুরবািড়র মিnরশীষর্, pা ণ, uদয্ানভূিম, বৃkশীষর্ -- চndােলােক মেনাহরrপ ধারণ
কিরয়ােছ। গ া ekেণ utরবািহনী, েজয্াৎsাময়ী, মিnেরর গা িদয়া েযন আনেn utরমুখ হiয়া pবািহত
হiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ িনেজর ঘেরর েছাট খাটিটেত বিসয়া িনঃশেb জগnাতার িচnা কিরেতেছন।
uৎসবােn eখনo d-eকিট ভk রিহয়ােছন। নেরnd আেগi চিলয়া িগয়ােছন।
আরিত হiয়া েগল। ঠাকুর আিব হiয়া দিkণ-পূেবর্র লmা বারাnায় পাদচারণ কিরেতেছন। মাsারo
েসiখােন দ ায়মান আেছন o ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতেছন। ঠাকুর হঠাৎ মাsারেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন,
“আহা, নেরেনdর িক গান!”
[তেnt মহাকালীর ধয্ান -- গভীর মােন ]
মাsার -- আjা, “িনিবড় আঁধাের” oi গানিট?
ীরামকৃ -- হাঁ, o গােনর খুব গভীর মােন। আমার মনটা eখনo েযন েটেন েরেখেছ।
মাsার -- আjা হাঁ
ীরামকৃ -- আঁধাের ধয্ান, eiিট তেntর মত। তখন সূেযর্র আেলা েকাথায়?
ীযুত িগিরশ েঘাষ আিসয়া দাঁড়াiেলন; ঠাকুর গান গািহেতেছন:
মা িক আমার কােলা ের!
কালrপ িদগmরী hিদপd কের আেলা ের।
ঠাকুর মােতায়ারা হiয়া, দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া িগিরেশর গােয় হাত িদয়া গান গািহেতেছন:
গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায় -কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়।
িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়,
সnয্া তার সnােন েফের কভু সিn নািহ পায় ৷৷
দয়া bত দান আিদ, আর িকছু না মেন লয়।
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মদেনরi যাগযj bhময়ীর রা া পায় ৷৷
গান - eবার আিম ভাল েভেবিছ
ভাল ভাবীর কােছ ভাব িশেখিছ।
েয েদেশ রজনী নাi মা েসi েদেশর eক েলাক েপেয়িছ,
আিম িকবা িদবা িকবা সnয্া সnয্াের বnয্া কেরিছ।
নূপুের িমশােয় তাল েসi তােলর eক গীত িশেখিছ,
তাি ম তাি ম বাজেছ েস তাল িনিমের osাদ কেরিছ।
ঘুম েভেঙেছ আর িক ঘুমাi, েযােগ যােগ েজেগ আিছ,
েযাগিনdা েতাের িদেয় মা, ঘুেমের ঘুম পাড়ােয়িছ।
pসাদ বেল ভুিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ,
আিম কালী bh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ।
িগিরশেক েদিখেত েদিখেত েযন ঠাকুেরর ভােবাlাস আরo বািড়েতেছ। িতিন দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া আবার
গািহেতেছন:
aভয় পেদ pাণ সঁেপিছ
আিম আর িক যেমর ভয় েরেখিছ।
কালীনাম মহামnt আtিশর িশখায় েবঁেধিছ,
আিম েদহ েবেচ ভেবর হােট ীdগর্ানাম িকেন eেনিছ।
কালীনাম কlতr hদেয় েরাপণ কেরিছ,
eবার শমন eেল hদয় খুেল েদখাব তাi বেস আিছ।
ঠাকুর ভােব মt হiয়া আবার গািহেতেছন:
আিম েদহ েবেচ ভেবর হােট ীdগর্ানাম িকেন eেনিছ।
(িগিরশািদ ভেkর pিত) -- ‘ভােবেত ভরল তনু হরল েগঞান।’
“েস jান মােন বাহয্jান। তttjান, bhjান e-সব চাi।”
[ ীরামকৃ িক aবতার -- পরমহংস aবsা ]
“ভিki সার। সকাম ভিko আেছ, আবার িন াম ভিk, dাভিk, aেহতুকী ভিk eo আেছ। েকশব
েসন oরা aেহতুকী ভিk জানত না; েকান কামনা নাi, েকবল ঈ েরর পাদপেd ভিk।
“আবার আেছ, ঊিজর্তা ভিk। ভিk েযন uথেল পড়েছ। ‘ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়।’ েযমন
ৈচতনয্েদেবর। রাম বলেলন লkণেক, ভাi েযখােন েদখেব ঊিজর্তা ভিk, েসiখােন জানেব আিম sয়ং
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বতর্মান।”1
ঠাকুর িক iি ত কিরেতেছন, িনেজর aবsা? ঠাকুর িক ৈচতনয্েদেবর নয্ায় aবতার? জীবেক ভিk
িশখাiেত aবতীণর্ হiয়ােছন।
িগিরশ -- আপনার কৃপা হেলi সব হয়। আিম িক িছলাম িক হেয়িছ।
ীরামকৃ -- oেগা, েতামার সংsার িছল তাi হেc। সময় না হেল হয় না। যখন েরাগ ভাল হেয় eল,
তখন কিবরাজ বলেল, ei পাতািট মিরচ িদেয় েবেট েখo। তারপর েরাগ ভাল হল। তা মিরচ িদেয় ঔষধ েখেয়
ভাল হল, না আপিন ভাল হল, েক বলেব?
“লkণ লবকুশেক বলেলন, েতারা েছেলমানুষ, েতারা রামচndেক জািনস না। তাঁর পাদsেশর্ aহলয্াপাষাণী মানবী হেয় েগল। লবকুশ বলেল, ঠাকুর সব জািন, সব েনিছ। পাষাণী েয মানব হল েস মুিনবাকয্ িছল।
েগৗতমমুিন বেলিছেলন েয েtতাযুেগ রামচnd oi আ েমর কাছ িদেয় যােবন; তাঁর পাদsেশর্ তুিম আবার মানবী
হেব। তা eখন রােমর gেণ না মুিনবােকয্, েক বলেব বল।
“সিব ঈ েরর icায় হেc। eখােন যিদ েতামার ৈচতনয্ হয় আমােক জানেব েহতুমাt। চাঁদমামা সকেলর
মামা। ঈ র icায় সব হেc।”
িগিরশ (সহাসয্) -- ঈ েরর icায় েতা। আিমo েতা তাi বলিছ! (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- সরল হেল শী ঈ রলাভ হয়। কয়জেনর jান হয় না। 1ম -- যার বাঁকা
মন, সরল নয়; 2য় -- যার িচবাi; 3য় -- যারা সংশয়াtা।
ঠাকুর িনতয্েগাপােলর ভাবাবsার pসংসা কিরেতেছন।
eখনo িতন-চারজন ভk oi দিkণ-পূবর্ লmা বারাnায় ঠাকুেরর কােছ দাঁড়াiয়া আেছন o সমs
িনেতেছন। পরমহংেসর aবsা ঠাকুর বণর্না কিরেতেছন। বিলেতেছন, পরমহংেসর সবর্দা ei েবাধ -- ঈ রi
সতয্ আর সব aিনতয্। হাঁেসরi শিk আেছ, dধেক জল েথেক তফাত করা। dেধ জেল যিদ িমিশয়া থােক, তােদর
িজhােত eকরকম টকরস আেছ েসi রেসর dারা dধ আলাদা জল আলাদা হেয় যায়। পরমহংেসর মুেখo েসi
টকরস আেছ, েpমাভিk। েpমাভিk থাকেলi িনতয্-aিনতয্ িবেবক হয়। ঈ েরর aনুভিূ ত হয়, ঈ রদশর্ন হয়।
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dালুরতুয্িজর্তভিkলkেণা
যsসয্ দৃেশয্াঽমিনর্শং hিদ।।
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