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ষ পিরেcদ
কাশীপুর uদয্ােন ীযুk নেরnd pভৃিত ভkসে
নেরndেক jানেযাগ o ভিkেযােগর সমnয় uপেদশ
ঠাকুর ীরামকৃ কাশীপুেরর বাগােন হলঘের ভkসে aবsান কিরেতেছন। রািt pায় আটটা। ঘের
নেরnd, শশী, মাsার, বুেড়ােগাপাল শরৎ। আজ বৃসsিতবার -- 28েশ ফাlgন, 1292 সাল; ফাlgন মােসর kা
ষ ী িতিথ; 11i মাচর্, 1886 ী াb।
ঠাকুর aসুs -- eকটু iয়া আেছন। ভেkরা কােছ বিসয়া। শরৎ দাঁড়াiয়া পাখা কিরেতেছন। ঠাকুর
aসুেখর কথা বিলেতেছন।
ীরামকৃ -- েভালানােথর কােছ েগেল েতল েদেব। আর েস বেল েদেব, িক-রকম কের লাগােত হেব।
বুেড়ােগাপাল -- তাহেল কাল সকােল আমরা িগেয় আনব।
মাsার -- আজ েকu েগেল বেল িদেত পাের।
শশী -- আিম েযেত পাির।
ীরামকৃ (শরৎেক েদখাiয়া) -- o েযেত পাের।
শরৎ িকয়ৎkণ পের দিkেণ র-মিnের মুhরী ীযুk েভালানাথ মুেখাপাধয্ােয়র িনকট হiেত েতল আিনেত
যাtা কিরেলন।
ঠাকুর iয়া আেছন। ভেkরা িনঃসেb বিসয়া আেছন। ঠাকুর হঠাৎ uিঠয়া বিসেলন। নেরndেক সেmাধন
কিরয়া কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (নেরেndর pিত) -- bh aেলপ। িতন gণ তাঁেত আেছ, িকnt িতিন িনিলর্p।
“েযমন বায়ুেত সুগn-dগর্n di-i পাoয়া যায়, িকnt বায়ু িনিলর্p। কাশীেত শ রাচাযর্ পথ িদেয় যািcেলন!
চ াল মাংেসর ভার িনেয় যািcল -- হঠাৎ ছুেঁ য় েফলেল। শ র বলেলন -- ছুেঁ য় েফলিল! চ াল বলেল, -- ঠাকুর,
তুিমo আমায় েছাঁo নাi! আিমo েতামায় ছুঁi নাi! আtা িনিলর্p। তুিম েসi d আtা।
“bh আর মায়া। jানী মায়া েফেল েদয়।
“মায়া আবরণsrপ। ei েদখ, ei গামছা আড়াল করলাম -- আর pদীেপর আেলা েদখা যােc না।
ঠাকুর গামছািট আপনার o ভkেদর মাঝখােন ধিরেলন। বিলেতেছন, “ei েদখ, আমার মুখ আর েদখা
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যােc না।
“রামpসাদ েযমন বেলেছ -- ‘মশাির তুিলয়া েদখ --’
“ভk িকnt মায়া েছেড় েদয় না। মহামায়ার পূজা কের। শরণাগত হেয় বেল, ‘মা, পথ েছেড় দাo! তুিম পথ
েছেড় িদেল তেব bhjান হেব।’ জাgৎ, sp, সুষিু p, -- ei িতন aবsা jানীরা uিড়েয় েদয়! ভেkরা e-সব
aবsাi লয় -- যতkণ আিম আেছ ততkণ সবi আেছ।
“যতkণ আিম আেছ, ততkণ েদেখ েয, িতিনi মায়া, জীবজগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt, সব হেয়েছন!
[নেরnd pভৃিত চুপ কিরয়া আেছন।]
“মায়াবাদ কেনা। িক বললাম, বল েদিখ।”
নেরnd -- কেনা।
ঠাকুর নেরেndর হাত-মুখ sশর্ কিরেত লািগেলন। আবার কথা কিহেতেছন -- “e-সব (নেরেndর সব)
ভেkর লkণ। jানীর েস আলাদা লkণ, -- মুখ, েচহারা কেনা হয়।
“jানী jানলাভ করবার পরo িবদয্ামায়া িনেয় থাকেত পাের -- ভিk, দয়া, ৈবরাগয্ -- ei সব িনেয়
থাকেত পাের। eর dিট uেdশয্। pথম, েলাকিশkা হয়, তারপর রসাsাদেনর জনয্।
“jানী যিদ সমািধs হেয় চুপ কের থােক, তাহেল েলাকিশkা হয় না। তাi শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’
েরেখিছেলন।
“আর ঈ েরর আনn েভাগ করবার জনয্ -- সেmাগ করবার জনয্ -- ভিk-ভk িনেয় থােক!
“ei ‘িবদয্ার আিম’, ‘ভেkর আিম’ -- eেত েদাষ নাi। ‘বjাৎ আিম’েত েদাষ হয়। তাঁেক দশর্ন করবার
পর বালেকর sভাব হয়। ‘বালেকর আিম’েত েকান েদাষ নাi। েযমন আরিশর মুখ -- েলাকেক গালাগাল েদয় না।
েপাড়া দিড় েদখেতi দিড়র আকার, ফুঁ িদেল uেড় যায়। jানািgেত aহংকার পুেড় েগেছ। eখন আর কারo aিন
কের না। নামমাt ‘আিম’।
“িনতয্েত েপৗঁেছ আবার লীলায় থাকা। েযমন oপাের িগেয় আবার eপাের আসা। েলাকিশkা আর িবলােসর
জনয্ -- আেমােদর জনয্।”
ঠাকুর aিত মৃdsের কথা কিহেতেছন। eকটু চুপ কিরেলন। আবার ভkেদর বিলেতেছন -- “শরীেরর ei
েরাগ -- িকnt aিবদয্া মায়া রােখ না! ei েদেখা, রামলাল, িক বািড়, িক পিরবার, আমার মেন নাi! -- েক না পূণর্
কােয়ত তার জনয্ ভাবিছ। -- oেদর জনয্ েতা ভাবনা হয় না!
“িতিনi িবদয্ামায়া েরেখ িদেয়েছন -- েলােকর জনয্ -- ভেkর জনয্।
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“িকnt িবদয্মায়া থাকেল আবার আসেত হেব। aবতারািদ িবদয্ামায়া রােখ! eকটু বাসনা থাকেলi আসেত
হয়, িফের িফের আসেত হয়। সব বাসনা েগেল মুিk। ভkরা িকnt মুিk চায় না।
“যিদ কাশীেত কাr েদহতয্াগ হয় তাহেল মুিk হয় -- আর আসেত হয় না। jানীেদর মুিk।”
নেরnd -- েসিদন মিহম চkবতর্ীর বািড়েত আমরা িগছলাম।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- তারপর?
নেরnd -- oর মেতা eমন

jানী েদিখ নাi!

ীরামকৃ (সহােসয্) -- িক হেয়িছল?
নেরnd -- আমােদর গান গাiেত বলেল। গ াধর গাiেল -শয্ামনােম pাণ েপেয় iিত uিত চায়,
সmুেখ তমালবৃk েদিখবাের পায়।
“গান েন বলেল -- o-সব গান েকন? েpম-ে ম ভাল লােগ না। তা ছাড়া, মাগেছেল িনেয় থািক, e-সব
গান eখােন েকন?”
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- ভয় েদেখছ!
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