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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk নn বসুর বাটীেত ভাগমন 
 
ঠাকুর ীরামকৃ  eiবার ছিব েদিখেত গােtাtান কিরেলন। সে  মাsার o আরo কেয়কজন ভk, গৃহsামীর 

াতা ীযুk প পিতo স  সে  থািকয়া ছিবgিল েদখাiেতেছন। 
 
        ঠাকুর pথেমi চতুভুর্জ িব ুমূিতর্ দশর্ন কিরেতেছন। েদিখয়াi ভােব িবেভার হiেলন। দাঁড়াiয়ািছেলন, 
বিসয়া পিড়েলন। িকয়ৎকাল ভােব আিব  হiয়া রিহেলন। 
 
        হনুমােনর মাথায় হাত িদয়া ীরাম আশীবর্াদ কিরেতেছন। হনুমােনর দৃি  ীরােমর পাদপেd। ঠাকুর 

ীরামকৃ  aেনকkণ ধিরয়া ei ছিব েদিখেতেছন। ভােব বিলেতেছন, “আহা! আহা!” 
 
        তৃতীয় ছিব বংশীবদন ীকৃ  কদমতলায় দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        চতুথর্ -- বামনাবতার। ছািত মাতায় বিলর যেj যাiেতেছন। ীরামকৃ  বিলেতেছন, “বামন!” eবং 
eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        eiবার নৃিসংহমূিতর্ দশর্ন কিরয়া ঠাকুর েগাে র ছিব দশর্ন কিরেতেছন। ীকৃ  রাখালেদর সিহত বৎসগণ 
চরাiেতেছন। ীবৃnাবন o যমুনাপুিলন! 
 
        মিণ বিলয়া uিঠেলন -- চমৎকার ছিব। 
 
        সpম ছিব েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- “ধূমাবতী”; a ম -- েষাড়শী; নবম -- ভুবেন রী; দশম -- তারা; 
eকাদশ -- কালী। ei সকল মূিতর্ েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- “e-সব ugমূিতর্! e-সব মূিতর্ বািড়েত রাখেত 
নাi। e-মূিতর্ বািড়েত রাখেল পূজা িদেত হয়। তেব আপনােদর aদৃে র েজার আেছ, আপনারা েরেখেছন।” 
 
        ী ীanপূণর্া দশর্ন কিরয়া ঠাকুর ভােব বিলেতেছন, “বা! বা!” 
 
        তারপরi রাi রাজা। িনকু বেন সখীপিরবৃতা িসংহাসেন বিসয়া আেছন। ীকৃ  কুে র dাের েকাটাল 
সািজয়া বিসয়া আেছন। তারপর েদােলর ছিব। ঠাকুর aেনকkণ ধিরয়া eর পেরর মূিতর্ েদিখেতেছন। gাসেকেসর 
িভতর বীণাপািণর মূিতর্; েদবী বীনাহেs মােতায়ারা হiয়া রাগরািগনী আলাপ কিরেতেছন। 
 
        ছিব েদখা সমাp হiল। ঠাকুর আবার গৃহsামীর কােছ আিসয়া uপিsত হiেলন। দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া 
গৃহsামীেক বিলেতেছন, “আজ খুব আনn হল। বা! আপিন েতা খুব িহn ু! iংরাজী ছিব না েরেখ েয ei ছিব 
েরেখেছন -- খুব আ যর্!”  
 
        ীযুk নn বসু বিসয়া আেছন। িতিন ঠাকুরেক আhান কিরয়া বিলেতেছন, “বসুন! দাঁিড়েয় রiেলন 
েকন?” 
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        ীরামকৃ  (বিসয়া) -- e পটgেলা খুব বড় বড়। তুিম েবশ িহn ু। 
 
        নn বসু -- iংরাজী ছিবo আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েস-সব aমন নয়। iংরাজীর িদেক েতামার েতমন নজর নাi। 
 
        ঘেরর েদoয়ােলর uপর ীযুk েকশব েসেনর নবিবধােনর ছিব টা ােনা িছল। ীযুk সুেরশ িমt oi ছিব 
করাiয়ািছেলন! িতিন ঠাকুেরর eকজন িpয় ভk। oi ছিবেত পরমহংসেদব েকশবেক েদখাiয়া িদেতেছন, িভn 
পথ িদয়া সব ধমর্াবলmীরা ঈ েরর িদেক যাiেতেছন। গnবয্ sান eক, ধু পথ আলাদা। 
 
        ীরামকৃ  -- o েয সুেরেndর পট! 
 
        pসেnর িপতা (সহােসয্) -- আপিনo oর িভতের আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oi eকরকম, oর িভতর সবi আেছ। -- iদািনং ভাব! 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত হঠাৎ ঠাকুর ভােব িবেভার হiেতেছন। ঠাকুর জগnাতার সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের মাতােলর নয্ায় বিলেতেছন, “আিম েবhশঁ হi নাi।” বািড়র িদেক দৃি  কিরয়া বিলেতেছন, 
“বড় বািড়! eেত িক আেছ? iট, কাঠ, মািট!” 
 
        িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, “ঈ রীয় মূিতর্সকল েদেখ বড় আনn হল।” আবার বিলেতেছন, “ugমূিতর্, 
কালী, তারা (শব িশবা মেধয্ শানবািসনী) রাখা ভাল নয়, রাখেল পূজা িদেত হয়।” 
 
        প পিত (সহােসয্) -- তা িতিন যতিদন চালােবন, ততিদন চলেব। 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট, িকnt ঈ েরেত মন রাখা ভাল; তাঁেক ভেুল থাকা ভাল নয়। 
 
        নn বসু -- তাঁেত মিত কi হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর কৃপা কi হয়? তাঁর িক কৃপা করবার শিk আেছ? 
 

[ঈ র কতর্া -- না কমর্i ঈ র ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বুেঝিছ, েতামার পি েতর মত, ‘েয েযমন কমর্ করেব েসrপ ফল পােব’; ogেলা 
েছেড় দাo! ঈ েরর শরণাগত হেল কমর্ kয় হয়। আিম মার কেছ ফুল হােত কের বেলিছলাম, ‘মা! ei লo 
েতামার পাপ, ei লo েতামার পুণয্; আিম িকছুi চাi না, তুিম আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার ভাল, 
ei লo েতামার মn; আিম ভালমn িকছুi চাi না, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার ধমর্, ei লo 
েতামার aধমর্; আিম ধমর্াধমর্ িকছুi চাi না, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার jান, ei লo েতামার 
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ajান; আিম jান-ajান িকছুi চাi না, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার িচ, ei লo েতামার a িচ, 
আমায় dাভিk দাo।’ 
 
        নn বসু -- আiন িতিন ছাড়ােত পােরন? 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক! িতিন ঈ র, িতিন সব পােরন; িযিন আiন কেরেছন, িতিন আiন বদলােত পােরন। 
 

[ৈচতনয্লাভ েভাগােn -- না তাঁর কৃপায় ] 
 
        “তেব oকথা বলেত পার তুিম। েতামার নািক েভাগ করবার icা আেছ, তাi তুিম aমন কথা বলছ। o eক 
মত আেছ বেট, েভাগ শািn না হেল ৈচতনয্ হয় না! তেব েভােগi বা িক করেব? কািমনী-কা েনর সুখ -- ei 
আেছ, ei নাi, kিণক! কািমনী-কা েনর িভতর আেছ িক? আমড়া, আঁিট আর চামড়া; েখেল aমলশূল হয়। 
সেnশ, যাi িগেল েফলেল আর নাi!” 
 

[ঈ র িক পkপাতী -- aিবদয্া েকন -- তাঁর খুিশ ] 
 
        নn বসু eকটু চুপ কিরয়া আেছন, তারপর বিলেতেছন, -- o-সব েতা বেল বেট! ঈ র িক পkপাতী? তাঁর 
কৃপােত যিদ হয়, তাহেল বলেত হেব ঈ র পkপাতী? 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন িনেজi সব, ঈ র িনেজi জীব, জগৎ সব হেয়েছন। যখন পূণর্ jান হেব, তখন oi 
েবাধ। িতিন মন, েদহ বুিd, েদহ -- চতুিবর্ংশিত তtt সব হেয়েছন। িতিন আর পkপাত কার uপর করেবন? 
 
        নn বসু -- িতিন নানাrপ েকন হেয়েছন? েকানখােন jান, েকানখােন ajান? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর খুিশ। 
 
        aতুল -- েকদারবাবু (চাটুেজয্) েবশ বেলেছন। eকজন িজjাসা কেরিছল, ঈ র সৃি  েকন করেলন, তােত 
বেলিছেলন েয, েয িমিটং-e িতিন সৃি র মতলব কেরিছেলন, েস িমিটং-e আিম িছলাম না। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর খুিশ। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গাiেতেছন: 
 
  সকিল েতামার icা, icাময়ী তারা তুিম। 
 েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক বেল কির আিম। 
 পে  বd কর করী, প ুের ল াo িগির, 
 কাের দাo মা! bhপদ, কাের কর aেধাগামী।। 
 আিম যnt তুিম যntী, আিম ঘর তুিম ঘরণী। 
 আিম রথ তুিম রথী, েযমন চালাo েতমিন চিল।। 
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        “িতিন আনnময়ী! ei সৃি -িsিত-pলেয়র লীলা করেছন। aসংখয্ জীব, তার মেধয্ d-eকিট মুk হেয় 
যােc, -- তােতo আনn। ‘ঘুিড়র লেkর dেটা-eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত চাপিড়’। েকu সংসাের বd হেc, 
েকu মুk হেc। 
 
 “ভবিসnু মােঝ মন uঠেছ ডুবেছ কত তরী!” 
 
        নn বসু -- তাঁর খুিশ! আমরা েয মির! 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা েকাথায়? িতিনi সব হেয়েছন। যতkণ না তাঁেক জানেত পাc, ততkণ ‘আিম’ 
‘আিম’ করছ! 
 
        “সকেল তাঁেক জানেত পারেব -- সকেলi udার হেব, তেব েকহ সকাল সকাল েখেত পায়, েকহ dপুর 
েবলা েকu বা সnয্ার সময়; িকnt েকহ aভুk থাকেব না! সকেলi আপনার srপেক জানেত পারেব।” 
 
        প পিত -- আjা হাঁ, িতিনi সব হেয়েছন েবাধ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক, eটা েখাঁেজা েদিখ। আিম িক হাড়, না মাংস, না রk, না নাড়ীভঁুিড়? আিম খঁুজেত 
খুঁজেত ‘তুিম’ eেস পেড়, aথর্াৎ anের েসi ঈ েরর শিk বi আর িকছুi নাi। ‘আিম’ নাi! -- িতিন। েতামার 
aিভমান নাi! eত ঐ যর্। ‘আিম’ eেকবাের তয্াগ হয় না; তাi যিদ যােব না তেব থাক শয্ালা ঈ েরর দাস হেয়। 
(সকেলর হাসয্) ঈ েরর ভk, ঈ েরর েছেল, ঈ েরর দাস, e-aিভমান ভাল। েয ‘আিম’ কািমনী-কা েন আসk 
হয়, েসi ‘আিম’ কাঁচা আিম, েস ‘আিম’ তয্াগ করেত হয়। 
 
        aহংকােরর eirপ বয্াখয্া িনয়া গৃহsামী o aনয্ানয্ সকেল সািতশয় pীিতলাভ কিরেলন। 
 

[ঐ েযর্র aহংকার o মtতা ] 
 
        ীরামকৃ  -- jােনর dিট লkণ, pথম aিভমান থাকেব না; িdতীয় শাn sভাব। েতামার di লkণi 
আেছ। aতeব েতামার uপর ঈ েরর aনুgহ আেছ। 
 
        “েবিশ ঐ যর্ হেল, ঈ রেক ভুল হেয় যায়; ঐ েযর্র sভাবi oi। যd মিlেকর েবিশ ঐ যর্ হেয়েছ, েস 
আজকাল ঈ রীয় কথা কয় না। আেগ আেগ েবশ ঈ েরর কথা কiত। 
 
        “কািমনী-কা ন eকpকার মদ। aেনক মদ েখেল খুড়া-জয্াঠা েবাধ থােক না, তােদরi বেল েফেল, েতার 
gি র; মাতােলর gr-লঘু েবাধ থােক না।” 
 
        নn বসু -- তা বেট। 
 

[Theosophy -- kণকাল েযােগ মুিk -- dাভিkসাধন] 
 
        প পিত -- মহাশয়! egেলা িক সতয্ -- Spiritualism, Theosophy? সূযর্েলাক, চndেলাক? নktেলাক? 
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        ীরামকৃ  -- জািন না বাপু! aত িহসাব েকন? আম খাo; কত আমগাছ, কত লk ডাল, কত েকািট পাতা, 
e িহসাব করা আমার দরকার িক? আিম বাগােন আম েখেত eেসিছ, েখেয় যাi। 
 
        “ৈচতনয্ যিদ eকবার হয়, যিদ eকবার ঈ রেক েকu জানেত পাের তাহেল o-সব হাবজা-েগাবজা িবষয় 
জানেত icাo হয় না। িবকার থাকেল কত িক বেল, -- ‘আিম পাঁচ েসর চােলর ভাত খােবা ের’ -- ‘আিম 
eকজালা জল খােবা ের।’ -- ৈবদয্ বেল, ‘খািব? আcা খািব!’ -- ei বেল ৈবদয্ তামাক খায়। িবকার েসের, যা 
বলেব তাi নেত হয়।” 
 
        প পিত -- আমােদর িবকার িচরকাল বুিঝ থাকেব? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন ঈ েরেত মন রােখা, ৈচতনয্ হেব। 
 
        প পিত (সহােসয্) -- আমােদর ঈ ের েযাগ kিণক। তামাক েখেত যতkণ লােগ। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- তা েহাক; kণকাল তাঁর সে  েযাগ হেলi মুিk। 
 
        “aহলয্া বলেল, রাম! শূকরেযািনেতi জn হuক আর েযখােনi হuক েযন েতামার পাদপেd মন থােক, 
েযন dাভিk হয়। 
 
        “নারদ বলেল, রাম! েতামার কােছ আর েকানo বর চাi না, আমােক dাভিk দাo, আর েযন েতামার 
ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi, ei আশীবর্াদ কেরা। আnিরক তাঁর কােছ pাথর্না করেল, তাঁেত মন হয়, -- 
ঈ েরর পাদপেd dাভিk হয়।” 
 

[পাপ o পরেলাক -- মৃতুয্কােল ঈ রিচnা -- ভরত রাজা ] 
 
        “আমােদর িক িবকার যােব!’ -- ‘আমােদর আর িক হেব’ – ‘আমরা পাপী’ -- e-সব বুিd তয্াগ কেরা। 
(নn বসুর pিত) আর ei চাi -- eকবার রাম বেলিছ, আমার আবার পাপ!” 
 
        নn বসু -- পরেলােক িক আেছ? পােপর শািs? 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আম খাo না! েতামার o-সব িহসােব দরকার িক? পরেলাক আেছ িক না -- তােত িক 
হয় -- e-সব খবর! 
 
        “আম খাo। ‘আম’ pেয়াজন, -- তাঁেত ভিk --” 
 
        নn বসু -- আমগাছ েকাথা? আম পাi েকাথা? 
 
        ীরামকৃ  -- গাছ? িতিন aনািদ aনn bh! িতিন আেছনi, িতিন িনতয্! তেব eকিট কথা আেছ -- িতিন 
‘কlতr --’ 
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        “কালী কlতr মূেল ের মন, চাির ফল কুড়ােয় পািব! 
 
        “কlতrর কােছ িগেয় pাথর্না করেত হয়, তেব ফল পাoয়া যায়, -- তেব ফল তrর মূেল পেড়, -- তখন 
কুিড়েয় লoয়া যায়। চাির ফল, -- ধমর্, aথর্, কাম, েমাk। 
 
        “jানীরা মুিk (েমাkফল) চায়, ভেkরা ভিk চায়, -- aেহতুকী ভিk। তারা ধমর্, aথর্, কাম চায় না। 
 
        “পরেলােকর কথা বলছ? গীতার মত, -- মৃতুয্কােল যা ভাবেব তাi হেব। ভরত রাজা ‘হিরণ’ ‘হিরণ’ কের 
েশােক pাণতয্াগ কেরিছল। তাi তার হিরণ হেয় জnােত হল। তাi জপ, ধয্ান, পূজা e-সব রাতিদন aভয্াস 
করেত হয়, তাহেল মৃতুয্কােল ঈ রিচnা আেস -- aভয্ােসর gেণ। erেপ মৃতুয্ হেল ঈ েরর srপ পায়। 
 
        “েকশব েসনo পরেলােকর কথা িজjাসা কেরিছল। আিম েকশবেকo বললুম, ‘e-সব িহসােব েতামার িক 
দরকার?’ তারপর আবার বললুম, যতkণ না ঈ রলাভ হয়, ততkণ পুনঃ পুনঃ সংসাের যাতায়াত করেত হেব। 
কুেমােররা হাঁিড়-সরা েরৗd কুেত েদয়; ছাগল-গrেত মািড়েয় যিদ েভেঙ েদয় তাহেল ৈতির লাল হাঁিড়gেলা 
েফেল েদয়। কাঁচাgেলা িকnt আবার িনেয় কাদামািটর সে  িমিশেয় েফেল o আবার চােক েদয়!” 


