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তৃতীয় পিরেcদ
ী ীরথযাtা িদবেস বলরাম-মিnের ভkসে
আজ ী ীরথযাtা। ম লবার (31েশ আষাঢ়, 1292, kা িdতীয়া, 14i জুলাi, 1885)। aিত pতূেষয্
ঠাকুর uিঠয়া eকাকী নৃতয্ কিরেতেছন o মধুর কে নাম কিরেতেছন।
মাsার আিসয়া pণাম কিরেলন। kেম ভেkরা আিসয়া pণাম কিরয়া ঠাকুেরর কােছ uপিব হiেলন। ঠাকুর
পূণরর্ জনয্ বড় বয্াকুল। মাsারেক েদিখয়া তাঁরi কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- তুিম পূণর্েক েদেখ িকছু uপেদশ িদেত?
মাsার -- আjা, ৈচতনয্চিরত পড়েত বেলিছলাম, -- তা েস সব কথা েবশ বলেত পাের। আর আপিন
বেলিছেলন, সতয্ ধের রাখেত, েসi কথাo বেলিছলাম।
ীরামকৃ -- আcা ‘iিন aবতার’ e-সব কথা িজjাসা করেল িক বলত।
মাsার -- আিম বেলিছলাম, ৈচতনয্েদেবর মেতা eকজনেক েদখেব েতা চল।
ীরামকৃ -- আর িকছু?
মাsার -- আপনার েসi কথা। েডাবােত হািত নামেল জল েতালপাড় হেয় যায়, -- kুd আধার হেলi ভাব
uপেছ পেড়।
“মাছ ছাড়ার কথায় বেলিছলাম, েকন aমন করেল। হiচi হেব।”
ীরামকৃ -- তাi ভাল। িনেজর ভাব িভতের িভতের থাকাi ভাল।
[ভূিমকm o ীরামকৃ -- jানীর েদহ o েদহনাশ সমান ]
pায় সােড় ছয়টা বােজ। বলরােমর বাটী হiেত মাsার গ াsােন যাiেতেছন। পেথ হঠাৎ ভূিমকm। িতিন
তৎkণাৎ ঠাকুেরর ঘের িফিরয়া আিসেলন। ঠাকুর ৈবঠকখানা ঘের দাঁড়াiয়া আেছন। ভেkরাo দাঁড়াiয়া আেছন।
ভূিমকেmর কথা হiেতেছ। কm িকছু েবিশ হiয়ািছল। ভেkরা aেনেক ভয় পাiয়ােছন।
মাsার -- আমােদর সব িনেচ যাoয়া uিচত িছল।
[পূবক
র্ থা -- আি েনর ঝেড় ীরামকৃ -- 5i aেkাবর, 1864 ী: ]
ীরামকৃ -- েয ঘের বাস, তারi ei দশা! eেত আবার েলােক aহংকার। (মাsারেক েতামার আি েনর
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ঝড় মেন আেছ?
মাsার -- আjা, হাঁ। তখন খুব কম বয়স -- নয়-দশ বছর বয়স -- eকঘের eকলা ঠাকুরেদর ডাকিছলাম!
মাsার িবিsত হiয়া ভািবেতেছন -- ঠাকুর হঠাৎ আি েনর ঝেড়র িদেনর কথা িজjাসা কিরেলন েকন?
আিম েয বয্াকুল হেয় েকঁেদ eকাকী eকঘের বেস ঈ রেক pাথর্না কেরিছলাম, ঠাকুর িক সব জােনন o আমােক
মেন করাiয়া িদেতেছন? uিন িক জnাবিধ আমােক grrেপ রkা কিরেতেছন?
ীরামকৃ -- দিkেণ ের aেনক েবলায় -- তেব িক িক রাnা হল। গাছ সব uলেট পেড়িছল! েদখ েয ঘের
বাস, তারi e-দশা!
“তেব পূণর্jান হেল মরা মারা eকেবাধ হয়। মেলo িকছু মের না -- েমের েফেlo িকছু মের না1 যাঁরi
লীলা তাঁরi িনতয্। েসi eকrেপ িনতয্, eকrেপ লীলা। লীলাrপ েভেঙ েগেলo িনতয্ আেছi। জল িsর
থাকেলo জল, -- েহলেল dলেলo জল। েহলা েদালা েথেম েগেলo েসi জল।”
ঠাকুর ৈবঠকখানা ঘের ভkসে আবার বিসয়ােছন। মেহnd মুখেু j, হিরবাবু, েছাট নেরন o aনয্ানয্
aেনকgিল েছাকরা ভk বিসয়া আেছন। হিরবাবু eকলা eকলা থােকন o েবদাnচচর্া কেরন। বয়স 23।28 হেব।
িববাহ কেরন নাi। ঠাকুর তাহােক বড় ভালবােসন। সবর্দা তাঁহার কােছ যাiেত বেলন। িতিন eকলা eকলা থাকেত
চান বিলয়া হিরবাবু ঠাকুেরর কােছ aিধক যাiেত পােরন না।
ীরামকৃ (হিরবাবুেক) -- িক েগা, তুিম aেনকিদন আস নাi।
[হিরবাবুেক uপেদশ -- aৈdতবাদ o িবিশ াৈdতবাদ -- িবjান ]
“িতিন eকrেপ িনতয্, eকrেপ লীলা। েবদােn িক আেছ? -- bh সতয্ জগৎ িমথয্া। িকnt যতkণ ‘ভেkর
আিম’ েরেখ িদেয়েছ, ততkণ লীলাo সতয্। ‘আিম’ যখন িতিন পুেছ েফলেবন, তখন যা আেছ তাi আেছ। মুেখ
বলা যায় না। যতkণ ‘আিম’ েরেখ িদেয়েছন, ততkণ সবi িনেত হেব। কলাগােছর েখাল ছািড়য়া ছািড়য়া মাজ
পাoয়া যায়। িকnt েখাল থাকেলi মাজ আেছ। মাজ থাকেলi েখাল আেছ। েখােলরi মাজ, মােজরi েখাল। িনতয্
বলেলi লীলা আেছ বুঝায়। লীলা বলেলi িনতয্ আেছ বুঝায়।
“িতিন জীবজগৎ হেয়েছন, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। যখন িনিkয় তখন তাঁহােক bh বিল। যখন সৃি
করেছন, পালন করেছন, সংহার করেছন, -- তখন তাঁেক শিk বিল। bh আর শিk aেভদ, জল িsর থাকেলo
জল, েহলেল dলেলo জল।
“আিমেবাধ যায় না। যতkণ ‘আিম’েবাধ থােক, ততkণ জীবজগৎ িমথয্া বলবার েজা নাi! েবেলর েখালটা
আর িবিচgেলা েফেল িদেল সমs েবলটার oজন পাoয়া যায় না।
“েয iট, চুন, সুরিক েথেক ছাদ, েসi iট, চুন, সুরিক েথেকi িসঁিড়। িযিন bh, তাঁর সtােতi জীবজগৎ।
1

... ন হনয্েত হনয্মােন শরীের। ... নায়ং হিn ন হনয্েত।

[গীতা, 2।19, 20]
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“ভেkরা -- িবjানীরা -- িনরাকার-সাকার dii লয়, arপ-rপ dii gহণ কের। ভিk িহেম oi
জেলরi খািনকটা বরফ হেয় যায়। আবার jান-সূযর্ uদয় হেল oi বরফ গেল আবার েযমন জন েতমিন হয়।”
[িবচারােn মেনর নাশ o bhjান ]
“যতkণ মেনর dারা িবচার ততkণ িনেতয্েত েপৗঁছােনা যায় না। মেনর dারা িবচার করেত েগেলi জগৎেক
ছাড়বার েজা নাi, -- rপ, রস, গn, sশর্, শb, -- iিndেয়র ei সকল িবষয়েক ছাড়বার েজা নাi। িবচার বn
হেল তেব bhjান। e মেনর dারা আtােক জানা যায় না। আtার dারাi আtােক জানা যায়। dমন, dবুিd,
d-আtা, eকi।
“েদখ না, eকটা িজিনস েদখেতi কতকgেলা দরকার -- চkু দরকার, আেলা দরকার, আবার মেনর
দরকার। ei িতনটার মেধয্ eকটা বাদ িদেল তার দশর্ন হয় না। ei মেনর কাজ যতkণ চলেছ, ততkণ েকমন
কের বলেব েয, জগৎ নাi, িক আিম নাi?
“মেনর নাশ হেল, স l-িবকl চেল েগেল, সমািধ হয়, bhjান হয়। িকnt সা ের গা মা পা ধা িন -- িনেত aেনকkণ থাকা যায় না।”
[েছাট নেরনেক uপেদশ -- ঈ রদশর্েনর পর তাঁর সে আলাপ ]
েছাট নেরেনর িদেক তাকাiয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “ ধু ঈ র আেছন, েবােধ েবাধ করেল িক হেব?
ঈ রদশর্ন হেলi েয সব হেয় েগল, তা নয়।
“তাঁেক ঘের আনেত হয় -- আলাপ করেত হয়।
“েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu dধ েখেয়েছ।
“রাজােক েকu েকu েদেখেছ। িকnt d-eকজন বািড়েত আনেত পাের, আর খাoয়ােত-দাoয়ােত পাের।”
মাsার গ াsান কিরেত েগেলন।
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