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তৃতীয় পিরেcদ
ীরামকৃ o কমর্ -- তাঁহার bhjােনর aবsা
ভk -- bাhসমােজর েলােকরা বেলন, সংসােরর কমর্ করা কতর্বয্। e-কমর্ তয্াগ করেল হেব না।
িগিরশ -- সুলভ সমাচাের oiরকম িলেখেছ, েদখলাম। িকnt ঈ রেক জানবার জনয্ েয সব কমর্ -- তাi
কের uঠেত পারা যায় না, আবার aনয্ কমর্!
ীরামকৃ ঈষৎ হািসয়া মাsােরর িদেক তাকাiয়া নয়েনর dারা iি ত কিরেলন, ‘o যা বলেছ তাi িঠক’।
মাsার বুিঝেলন, কমর্কা বড় কিঠন।
পূণর্ আিসয়ােছন।
ীরামকৃ -- েক েতামােক খবর িদেল!
পূণর্ -- সারদা
ীরামকৃ (uপিsত েমেয় ভkেদর pিত) -- oেগা eেক (পূণর্েক) eকটু জলখাবার দাo েতা।
eiবার নেরnd গান গাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃ o ভেkরা িনেবন। নেরnd গাiেতেছন:
গান - পরবত পাথার।
েবয্ােম জােগা rd uদয্ত বাজ।
েদব েদব মহােদব, কাল কাল মহাকাল,
ধমর্রাজ শ র িশব তার হর পাপ।
গান - সুnর েতামার নাম দীনশরণ েহ,
বিহেছ aমৃতধার, জুড়ায় বণ, pাণরমণ েহ।
গান - িবপদভয় বারণ, েয কের oের মন, তাঁের েকন ডাক না;
িমেছ েম ভুেল সদা, রেয়ছ, ভবেঘাের মিজ, eিক িবড়mনা।
e ধন জন, না রেব েহন তাঁের েযন ভুল না,
ছািড় aসার, ভজহ সার, যােব ভব যাতনা।
eখন িহত বচন েশান, যতেন কির ধারণা;
বদন ভির, নাম হির, সতত কর েঘাষণা।
যিদ e-ভেব পার হেব, ছাড় িবষয় বাসনা;
সঁিপেয় তনু hদয় মন, তাঁর কর সাধনা।
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পlু -- ei গানিট গাiেবন?
নেরnd -- েকাnিট?
পlু -- েদিখেল েতামার েসi aতুল েpম-আনেন,
িক ভয় সংসার েশাক েঘার িবপদ শাসেন।
নেরnd েসi গানিট গািহেতেছন:
েদিখেল েতামার েসi aতুল েpম-আনেন,
িক ভয় সংসার েশাক েঘার িবপদ শাসেন।
arণ uদেয় আঁধার েযমন যায় জগৎ ছািড়েয়,
েতমিন েদব েতামার েজয্ািতঃ ম লময় িবরািজেল,
ভকত hদয় বীতেশাক েতামার মধুর সাntেন।
েতামার কrণা, েতামার েpম, hদেয় pভু ভািবেল,
uথেল hদয় নয়ন বাির রােখ েক িনবািরেয়?
জয় কrণাময়, জয় কrণাময় েতামার েpম গাiেয়,
যায় যিদ যাk pাণ েতামার কমর্ সাধেন।
মাsােরর aনুেরােধ আবার গাiেতেছন। মাsার o ভেkরা aেনেক হাতেজাড় কিরয়া গান িনেতেছন।
গান - হিররসমিদরা িপেয় মম মানস মােতাের।
eকবার লুটহ aবনীতল, হির হির বিল কাঁদ ের।
(গিত কর কর বেল)।
গভীর িননােদ হিরনােম গগন ছাo ের,
নােচা হির বেল dবাh তুেল, হিরনাম িবলাo ের।
(েলােকর dাের dাের)।
হিরেpমানnরেস aনুিদন ভাস ের,
গাo হিরনাম, হo পূণক
র্ াম, নীচ বাসনা নাশ ের।।
গান -- িচnয় মম মানস হির িচদঘন িনর ন।
গান -- চমৎকার aপার জগৎ রচলা েতামার।
গান - গগেনর থােল রিব চnd দীপক jেল।
গান -- েসi eক পুরাতেন, পুrষ িনর েন, িচt সমাধান কর ের।
নারােণর aনুেরােধ আবার নেরnd গাiেতেছন:
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eেসা মা eেসা মা, o hদয়-রমা, পরাণ-পুতলী েগা।
hদয়-আসেন, হo মা আসীন, িনরিখ েতাের েগা।।
আিছ জnাবিধ েতার মুখ েচেয়,
জান মা জননী িক dখ েপেয়,
eকবার hদয়কমল িবকাশ কিরেয়,
pকাশ তােহ আনnময়ী ৷৷
[ ীরামকৃ সমািধমিnের -- তাঁহার bhjােনর aবsা ]
নেরnd িনেজর মেন গাiেতেছন:
িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ।
তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷
সমািধর ei গান িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs হiেতেছন।
নেরnd আর eকবার েসi গানিট গাiেতেছন -হিররসমদিররা িপেয় মম মানস মােতাের।
ীরামকৃ ভাবািব । utরাসয্ হiয়া েদoয়ােল েঠসান িদয়া পা ঝুলাiয়া তািকয়ার uপর বিসয়া আেছন।
ভেkরা চতুিদর্েক uপিব ।
ভাবািব হiয়া ঠাকুর মার সে eকাকী কথা কিহেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন -- “ei েবলা েখেয় যাব। তুi
eিল? তুi িক গাঁট্ির েবঁেধ বাসা পাকেড় সব িঠক কের eিল?”
ঠাকুর িক বিলেতেছন, মা তুi িক eিল? ঠাকুর আর মা িক aেভদ?
“eখন আমার কাrেক ভাল লাগেছ না।”
“মা, গান েকন নব? oেত েতা মন খািনকটা বাiের চেল যােব!”
ঠাকুর kেম kেম আরo বাহয্jান লাভ কিরেতেছন। ভkেদর িদেক তাকাiয়া বিলেতেছন, ‘আেগ কiমাছ
জীiেয় রাখা েদেখ আ যর্ হতুম; মেন করতুম eরা িক িন ুর, eেদর েশষকােল হতয্া করেব! aবsা যখন
বদলােত লাগল তখন েদিখ েয, শরীgেলা েখাল মাt! থাকেলo eেস যায় না, েগেলo eেস যায় না!”
ভবনাথ -- তেব মানুষ িহংসা করা যায়! -- েমের েফলা যায়?
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ীরামকৃ -- হাঁ, e-aবsায় হেত পাের1। েস aবsা সকেলর হয় না। -- bhjােনর aবsা।
“di-eক gাম েনেম eেল তেব ভিk, ভk ভাল লােগ!
“ঈ েরেত িবদয্া-aিবদয্া di আেছ। ei িবদয্া মায়া ঈ েরর িদেক লেয় যায়, aিবদয্া মায়া ঈ র েথেক
মানুষেক তফাত কের লেয় যায়। িবদয্ার েখলা -- jান, ভিk, দয়া, ৈবরাগয্। ei সব আ য় করেল ঈ েরর কােছ
েপৗঁছােনা যায়।
“আর-eকধাপ uঠেলi ঈ র -- bhjান! e-aবsায় িঠক িবধ হেc -- িঠক েদখিছ -- িতিনi সব
হেয়েছন। তয্াজয্-gাহয্ থােক না! কাr uপর রাগ করবার েজা থােক না।
“গািড় কের যািc -- বারাnার uপর দাঁিড়েয় রেয়েছ েদখলাম di েবশয্া! েদখলাম সাkাৎ ভগবতী -েদেখ pণাম করলাম!
“যখন ei aবsা pথম হল, তখন মা-কালীেক পূজা করেত বা েভাগ িদেত আর পারলাম না। হলধারী আর
hেদ বলেল, খাজা ী বেলেছ, ভট্চািj েভাগ িদেবন না েতা িক করেবন? আিম কুবাকয্ বেলেছ েন েকবল
হাসেত লাগলাম, eকটু রাগ হল না।
“ei bhjান লাভ কের তারপর লীলা আsাদন কের েবড়াo। সাধু eকিট শহের eেস রঙ েদেখ েবড়ােc।
eমন সমেয় তার eক আলাপী সাধুর সে েদখা হল। েস বলেল ‘তুিম েয ঘুের ঘুের আেমাদ কের েবড়ােcা,
তিlতlা কi? েসgিল েতা চুির কের লেয় যায় নাi?’ pথম সাধু বলেল, ‘না মহারাজ, আেগ বাসা পাকেড়
গাঁট্ির-oঠির িঠকঠাক কের ঘের েরেখ, তালা লািগেয় তেব শহেরর রঙ েদেখ েবরািc’।” (সকেলর হাসয্)
ভবনাথ -- e খুব uঁচু কথা।
মিণ (sগত) -- bhjােনর পর লীলা-আsাদন! সমািধর পর িনেচ নামা!
ীরামকৃ (মাsারািদর pিত) -- bhjান িক সহেজ হয় গা? মেনর নাশ না হেল হয় না। gr িশষয্েক
বেলিছল, তুিম আমায় মন দাo, আিম েতামায় jান িদিc। নয্াংটা বলত, ‘আের মন িবলােত নািহ’!
[Biology -- 'Natural law' in the Spiritual world]
“e aবsায় েকবল হিরকথা লােগ; আর ভkস ।
(রােমর pিত) -- “তুিম েতা ডাkার, -- যখন রেkর সে িমিশেয় eক হেয় যােব তখনi েতা কাজ হেব।
েতমিন e aবsায় anের-বািহের ঈ র। েস েদখেব িতিনi েদহ মন pাণ আtা!”
মিণ (sগত) -- Assimilation!
1

... ন হনয্েত হনয্মােন শরীের

[গীতা, 2।20]
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ীরামকৃ -- bhjােনর aবsা! মেনর নাশ হেলi হয়। মেনর নাশ হেলi ‘aহং’ নাশ, -- েযটা ‘আিম’
‘আিম’ করেছ। eিট ভিk পেথo হয়, আবার jানপেথ aথর্াৎ িবচারপেথo হয়। ‘েনিত েনিত’ aথর্াৎ ‘e-সব মায়া,
spবৎ’ ei িবচার jানীরা কের। ei জগৎ ‘েনিত’ ‘েনিত’ -- মায়া। জগৎ যখন uেড় েগল, বাকী রiল কতকgিল
জীব -- ‘আিম’ ঘট মেধয্ রেয়েছ!
“মেন কর দশটা জলপূণর্ ঘট আেছ, তার মেধয্ সূেযর্র pিতিবm হেয়েছ। কটা সুযর্ েদখা যােc?”
ভk -- দশটা pিতিবm। আর eকটা সতয্ সূযর্ েতা আেছ।
ীরামকৃ -- মেন কর, eকটা ঘট েভেঙ িদেল, eখন কটা সূযর্ েদখা যায়?
ভk -- নয়টা; eকটা সতয্ সূযর্ েতা আেছi।
ীরামকৃ -- আcা, নয়টা ঘট েভেঙ েদoয়া েগল, কটা সূযর্ েদখা যােব?
ভk -- eকটা pিতিবm সূয।র্ eকটা সতয্ সূযর্ েতা আেছi।
ীরামকৃ (িগিরেশর pিত) -- েশষ ঘট ভাঙেল িক থােক?
িগিরশ -- আjা, oi সতয্ সূযর্।
ীরামকৃ -- না। িক থােক তা মুেখ বলা যায় না। যা আেছ তাi আেছ। pিতিবm সূযর্ না থাকেল সতয্ সূযর্
আেছ িক কের জানেব! সমািধs হেল aহং তtt নাশ হয়। সমািধs বয্িk েনেম eেল িক েদেখেছ মুেখ বলেত পাের
না!
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