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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র ভkিদগেক আ াস pদান o a ীকার 
 
        aেনকkণ সnয্া হiয়া িগয়ােছ। বলরােমর ৈবঠকখানায় দীপােলাক jিলেতেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  eখনo 
ভাবs, ভkজন পিরবৃত হiয়া আেছন। ভােব বিলেতেছন -- 
 
        “eখােন আর েকu নাi, তাi েতামােদর বলিছ, -- আnিরক ঈ রেক েয জানেত চাiেব তারi হেব, হেবi 
হেব! েয বয্কুল, ঈ র বi আর িকছু চায় না, তারi হেব। 
 
        “eখানকার যারা েলাক (anর  ভেkরা) তারা সব জুেট েগেছ। আর সব eখন যারা যােব তারা বািহেরর 
েলাক। তারাo eখন মােঝ মােঝ যােব। (মা) তােদর বেল েদেব, ‘i কেরা, eiরকম কের ঈ রেক ডােকা’।” 
 

[ঈ রi gr -- জীেবর eকমাt মুিkর uপায় ] 
 
        “েকন ঈ েরর িদেক (জীেবর) মন যায় না? ঈ েরর েচেয় তাঁর মহামায়ার আবার েজার েবিশ। জেজর েচেয় 
পয্ায়দার kমতা েবিশ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “নারদেক রাম বলেলন, নারদ, আিম েতামার sেব বড় pসn হেয়িছ; আমার কােছ িকছু বর লo! নারদ 
বলেলন, রাম! েতামার পাদপেd েযন আমার dাভিk হয়, আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi। 
রাম বলেলন, তথাst, আর িকছু বর লo! নারদ বলেলন, রাম আর িকছু বর চাi না। 
 
        “ei ভুবনেমািহনী মায়ায় সকেল মুg। ঈ র েদহধারণ কেরেছন -- িতিনo মুg হন। রাম সীতার জনয্ 
েকঁেদ েকঁেদ েবিড়েয়িছেলন। ‘প ভূেতর ফাঁেদ bh পেড় কাঁেদ।’ 
 
        “তেব eকিট কথা আেছ, -- ঈ র মেন করেলi মুk হন!’ 
 
        ভবনাথ -- গাডর্ (েরেলর গািড়র) িনেজ icা কের েরেলর গািড়র িভতর আপনােক rd কের; আবার মেন 
করেলi েনেম পড়েত পাের! 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রেকািট -- েযমন aবতারািদ -- মেন করেলi মুk হেত পাের। যারা জীবেকািট তারা 
পাের না। জীবরা কািমনী-কা েন বd। ঘেরর dার-জানলা, is কুr িদেয় আঁটা, েবrেব েকমন কের? 
 
        ভবনাথ (সহােসয্) -- েযমন েরেলর থাডর্kাs  পয্ােস ার-রা (তৃতীয় ে ণীর আেরাহীরা) চািববn, েবrবার 
েজা নাi! 
 
        িগিরশ -- জীব যিদ eirপ আে পৃে  বd, তার eখন uপায়? 
 
        ীরামকৃ  -- তেব grrপ হেয় ঈ র sয়ং যিদ মায়াপাশ েছদন কেরন তাহেল আর ভয় নাi। 
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        ঠাকুর িক iি ত কিরেতেছন েয, িতিন িনেজ জীেবর মায়াপাশ েছদন করেত েদহধারণ কের, grrপ হেয় 
eেসেছন? 


