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চতুথর্ পিরেcদ
ঈ েরর জনয্ ীযুk নেরেndর বয্াকুলতা o তীb ৈবরাগয্
সnয্া হiয়ােছ, নেরnd িনেচ বিসয়া তামাক খাiেতেছন o িনভৃেত মিণর কােছ িনেজর pাণ িকrপ বয্াকুল
গl কিরেতেছন।
নেরnd (মিণর pিত) -- গত শিনবার eখােন ধয্ান করিছলাম। হঠাৎ বুেকর িভতর িকরকম কের eল!
মিণ -- কু িলনী জাগরণ।
নেরnd -- তাi হেব, েবশ েবাধ হল -- iড়া-িপ লা। হাজরােক বললাম, বুেক হাত িদেয় েদখেত।
“কাল রিববার, uপের িগেয় eঁর সে েদখা কlাম, oঁেক সব বললাম।
“আিম বললাম, ‘সbাi-eর হল, আমায় িকছু িদন। সbাi-eর হল, আমার হেব না’?”
মিণ -- িতিন েতামায় িক বলেলন?
নেরnd -- িতিন বলেলন, ‘তুi বািড়র eকটা িঠক কের আয় না, সব হেব। তুi িক চাস?’
[Sri Ramakrishna and the Vedanta -- িনতয্লীলা di gহণ ]
“আিম বললাম, -- আমার icা aমিন িতন-চারিদন সমািধs হেয় থাকব! কখন কখন eক-eকবার েখেত
uঠব!
“িতিন বলেলন, ‘তুi েতা বড় হীনবুিd! o aবsার uঁচু aবsা আেছ। তুi েতা গান গাস, ‘েযা কুছ্ হয্ায় েসা
তুিঁ হ হয্ায়’।”
মিণ -- হাঁ, uিন সবর্দাi বেলন েয, সমািধ েথেক েনেম eেস েদেখ -- িতিনi জীবজগৎ, ei সমs
হেয়েছন। ঈ রেকািটর ei aবsা হেত পাের। uিন বেলন, জীবেকািট সমািধ aবsা যিদo লাভ কের আর নামেত
পাের না।
নেরnd -- uিন বলেলন, -- তুi বািড়র eকটা িঠক কের আয়, সমািধলােভর aবsার েচেয়o uঁচু aবsা
হেত পারেব।
“আজ সকােল বািড় েগলাম। সকেল বকেত লাগল, -- আর বলেল, ‘িক েহা-েহা কের েবড়ািcস? আiন
eকজািমন (িব. eল.) eত িনকেট, পড়া না নাi, েহা-েহা কের েবড়ােc’।”
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মিণ -- েতামার মা িকছু বলেলন?
নেরnd -- না, িতিন খাoয়াবার জনয্ বয্s, হিরেণর মাংস িছল; েখলুম, -- িকnt েখেত icা িছল না।
মিণ -- তারপর?
নেরnd -- িদিদমার বািড়েত, েসi পড়বার ঘের পড়েত েগলাম। পড়েত িগেয় পড়ােত eকটা ভয়ানক আত
eল, -- পড়াটা েযন িক ভেয়র িজিনস! বুক আটুপাটু করেত লাগল! -- aমন কাnা কখনo কাঁিদ নাi।
“তারপর বi-টi েফেল েদৗড়! রাsা িদেয় ছুট! জুেতা-টুেতা রাsায় েকাথায় eকিদেক পেড় রiল! খেড়র
গাদার কাছ িদেয় যািcলাম, -- গােয়মেয় খড়, আিম েদৗড়ুিc, -- কাশীপুেরর রাsায়।”
নেরnd eকটু চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন।
নেরnd -- িবেবক চূড়ামিণ েন আরo মন খারাপ হেয়েছ! শ রাচাযর্ বেলন -- েয, ei িতনিট িজিনস
aেনক তপসয্ায়, aেনক ভােগয্ েমেল, -- মনুষয্tং মুমুkুtং মহাoপুrষসং য়ঃ।
“ভাবলাম আমার েতা িতনিটi হেয়েছ! -- aেনক তপসয্ার ফেল মানুষ জn হেয়েছ, aেনক তপসয্ার ফেল
মুিkর icা হেয়েছ, -- আর aেনক তপসয্ার ফেল erপ মহাপুrেষর স লাভ হেয়েছ।”
মিণ -- আহা!
নেরnd -- সংসার আর ভাল লােগ না। সংসাের যারা আেছ তােদরo ভাল লােগ না। di-eকজন ভk
ছাড়া।
নেরnd aমিন আবার চুপ কিরয়া আেছন। নেরেndর িভতর তীb ৈবরাগয্! eখনo pাণ আটুপাটু কিরেতেছ।
নেরnd আবার কথা কিহেতেছন।
নেরnd (মিণর pিত) -- আপনােদর শািn হেয়েছ, আমার pাণ aিsর হেc! আপনারাi ধনয্!
মিণ িকছু utর কিরেলন না, চুপ কিরয়া আেছন। ভািবেতেছন, ঠাকুর বিলয়ািছেলন, ঈ েরর জনয্ বয্াকুল
হেত হয়, তেব ঈ রদশর্ন হয়। সnয্ার পেরi মিণ uপেরর ঘের েগেলন। েদখেলন, ঠাকুর িনিdত।
রািt pায় 9টা। ঠাকুেরর কােছ িনর ন, শশী। ঠাকুর জািগয়ােছন। থািকয়া থািকয়া নেরেndর কথাi
বিলেতেছন।
ীরামকৃ -- নেরেndর aবsা িক আ যর্! েদেখা, ei নেরnd আেগ সাকার মানত না! eর pাণ িকrপ
আটুপাটু হেয়েছ েদখিছল। েসi েয আেছ -- eকজন িজjাসা কেরিছল, ঈ রেক েকমন কের পাoয়া যায়। gr
বলেলন, ‘eস আমার সে ; েতামায় েদিখেয় িদi িক হেল ঈ রেক পাoয়া যায়।’ ei বেল eকটা পুকুের িনেয়
িগেয় তােক জেল চুিবেয় ধরেলন! খািনকkণ পের তােক েছেড় েদoয়ার পর িশষয্েক িজjাসা করেলন, ‘েতামার
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pাণটা িক-রকম হিcল?’ েস বলেল, ‘pাণ যায় যায় হিcল!’
“ঈ েরর জনয্ pাণ আটুবাটু করেল জানেব েয দশর্েনর আর েদির নাi। arণ uদয় হেল -- পূবির্ দক লাল
হেল -- বুঝা যায় সূযর্ uঠেব।”
ঠাকুেরর আজ aসুখ বািড়য়ােছ। শরীেরর eত ক । তবুo নেরnd সmেn ei সকল কথা, -- সে ত কিরয়া
বিলেতেছন।
নেরnd ei রােti দিkেণ র চিলয়া িগয়ােছন। গভীর anকার -- aমাবসয্া পিড়য়ােছ। নেরেndর সে deকিট ভk। মিণ রােt বাগােনi আেছন। sেp েদিখেতেছন, সnয্াসীম েলর িভতর বিসয়া আেছন।
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