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প ম পিরেcদ
ভাi সে নেরnd -- নেরেndর anেরর কথা
ধয্ােনর ঘের aথর্াৎ কালী তপsীর ঘের, নেরnd o pসn কথা কিহেতেছন। ঘেরর আর-eকধাের রাখাল, হিরশ o
েছাটেগাপাল আেছন। েশষােশিষ ীযুk বুেড়ােগাপাল আিসয়ােছন।
নেরnd গীতাপাঠ কিরেতেছন o pসnেক নাiেতেছন:
ঈ রঃ সবর্ভূতানাং hেdেশঽজুর্ন িত িত।
াময়n সবর্ভত
ূ ািন যntrঢ়ািন মায়য়া।।
তেমব শরণং গc সবর্ভােবন ভারত।
তৎpসাদাৎ পরাং শািnং sানং pাপসয্িস শা তm।।
সবর্ধমর্াn পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ।
aহং tাং সবর্পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম মা চঃ।।
নেরnd -- েদেখিছস ‘যntাrঢ়’? াময়n সবর্ভত
ূ ািন যntrঢ়ািন মায়য়া। ঈ রেক জানেত চাoয়া। তুi কীটসয্
কীট, তুi তাঁেক জানেত পারিব! eকবার ভাব েদিখ, মানুষটা িক! ei েয aসংখয্ তারা েদখিছস, েনিছ eকeকিট Solar System (েসৗরজগৎ)। আমােদর পেk eকিট Solar System eেতi রkা নাi। েয পৃিথবীেক
সূেযর্র সে তুলনা করেল aিত সামানয্ eকিট ভাঁটার মেতা েবাধ হয়, েসi পৃিথবীেত মানুষটা েবড়ােc েযন eকটা
েপাকা!
নেরnd গান গাiেতেছন:
[“তুিম িপতা আমরা aিত িশ ” ]
(1) পৃথীব্ র ধূিলেত েদব েমােদর জনম,
পৃথীব্ র ধূিলেত an েমােদর নয়ন।।
জিnয়ািছ িশ হেয় েখলা কির ধূিল লেয়,
েমােদর aভয় দাo dবর্ল-শরণ।।
eকবার ম হেল আর িক লেব না েকােল,
aমিন িক দূের তুিম কিরেব গমন?
তাহেল েয আর কভু, uিঠেত নািরব pভু,
ভূিমতেল িচরিদন রব aেচতন।।
আমরা েয িশ aিত, aিত kুd মন।
পেদ পেদ হয় িপতা! চরণ sলন।।
rdমুখ েকন তেব, েদখাo েমােদর সেব,
েকন েহির মােঝ মােঝ rকুিট ভীষণ।।
kুd আমােদর পের কিরo না েরাষ;
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েsহ বােকয্ বল িপতা িক কেরিছ েদাষ।।
শতবার লo তুেল, শতবার পিড় ভুেল;
িক আর কিরেত পাের dবর্ল েয জন।।
“পেড় থাক। তাঁর শরণাগত হেয় পেড় থাক!”
নেরnd েযন আিব হiয়া আবার গাiেতেছন:
[uপায় -- শরণাগিত ]
pভু ময্য় েগালাম, ময্য় েগালাম, ময্য় েগালাম েতরা।
তু েদoয়ান, তু েদoয়ান, তু েদoয়ান েমরা।।
েদা েরািট eক েলে ািট, েতের পাস ময্য় পায়া।
ভগিত ভাব আuর েদ নাম েতরা গাঁবা।।
তু েদoয়ান েমেহরবান নাম েতরা বােরয়া।
দাস কবীর শরেণ আয়া চরণ লােগ তােরয়া।।
“তাঁর কথা িক মেন নাi? ঈ র েয িচিনর পাহাড়। তুi িপঁপেড়, eক দানায় েতার েপট ভের যায়! তুi মেন
করিছস, সব পাহাড়টা বাসায় আনিব। িতিন বেলেছন, মেন নাi, কেদব হd eকটা েডেয়া িপঁপেড়? তাiেতা
কালীেক বলতুম, শয্ালা গজ িফেত িনেয় ঈ রেক মাপিব?
“ঈ র দয়ার িসnু, তাঁর শরণাগত হেয় থাক; িতিন কৃপা করেবন! তাঁেক pাথর্না কর -‘যেt দিkনং মুখং েতন মাং পািহ িনতয্m --’
aসেতা মা সদগময়। তমেসা মা েজয্িতগর্ময়।।
মৃেতয্ামর্া aমৃতং গময় আিবরািবমর্ eিধ।।
rd যেt দিkণং মুখং। েতন মাং পািহ িনতয্m।।”
pসn -- িক সাধন করা যায়?
নেরnd -- ধু তাঁর নাম কর। ঠাকুেরর গান মেন নাi?
নেরnd পরমহংসেদেবর েসi গানিট গািহেতেছন:
[uপায় -- তাঁর নাম ]
(1) নােমরi ভরসা েকবল শয্ামা েগা েতামার।
কাজ িক আমার েকাশাকুিশ, েদঁেতার হািস েলাকাচার।।
নােমেত কাল-পাশ কােট, জেট তা িদেয়েছ রেট।
আিম েতা েসi জেটর মুেট, হেয়িছ আর হব কার।।
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নােমেত যা হবার হেব, িমেছ েকন মির েভেব,
িনতাn কেরিছ িশেব, িশেবির বচন সার।।
(2) আমরা েয িশ aিত, aিত kুd মন।
পেদ পেদ হয় িপতা চরণ sলন।।
[ঈ র িক আেছন? ঈ র িক দয়াময়? ]
pসn -- তুিম বলছ ঈ র আেছন। আবার তুিমi েতা বেলা, চাবর্াক আর aনয্ানয্ aেনেক বেল েগেছন েয,
ei জগৎ আপিন হেয়েছ!
নেরnd -- Chemistry পিড়সিন? আের Combination েক করেব? েযমন জল ৈতয়ার করবার জনয্
Oxygen, Hydrogen আর Electricity e-সব human-hand-e eকt কের।
“Intelligent force সbাi মানেছ। jানsrপ eকজন; েয ei সব বয্াপার চালােc।”
pসn -- দয়া আেছ েকমন কের জানব?
নেরnd – ‘যেt দিkণং মুখm।’ েবেদ বেলেছ।
“John Stuart Mill-o oi কথাi বেলেছন। িযিন মানুেষর িভতর ei দয়া িদেয়েছন না জািন তাঁর
িভতের কত দয়া! -- Mill ei কথা বেলন। িতিন (ঠাকুর) েতা বলেতন ‘িব াসi সার’। িতিন েতা কােছi
রেয়েছন! িব াস করেলi হয়!”
ei বিলয়া নেরnd আবার মধুর কে গাiেতেছন:
[uপায় -- িব াস ]
েমােকা কাঁহা ঢুঁেঢ়া বেn ময্য়েতা েতের পাশ েমা।
ন েহােয় ময্য় ঝgিড় িবgিড় না ছুির গঢ়াস েমা।
ন েহােয় েমা খাl েরাmেম না হাি না মাs েমা।।
ন েদবল েমা না মsিজদ েমা না কাশী ৈকলাস েমা।
ন েহােয় ময্য় আuধ dারকা েমরা েভট িব াস েমা।।
ন েহােয় ময্য় িkয়া করmেমা, না েযাগ ৈবরাগ সnয্াস েমা।
েখাঁেজগা েতা আব িমলু া, পলভরিক তlাস েমা।।
সহrেস বাহার েডরা হামাির কুিঠয়া েমরী েমৗয়াস েমা।
কহত কবীর ন ভাi সাধু, সব সnনকী সাথ েমা।।
[বাসনা থাকেল ঈ ের aিব াস হয় ]
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pসn -- তুিম কখনo বল, ভগবান নাi; আবার eখন oi সব কথা বলেছা। েতামার কথার িঠক নাi, তুিম
pায় মত বদলাo। (সকেলর হাসয্)
নেরnd -- e-কথা আর কখন বদলাব না -- যতkণ কামনা, বাসনা, ততkণ ঈ ের aিব াস। eকটা না
eকটা কামনা থােকi। হয়েতা িভতের িভতের পড়বার icা আেছ -- পাস করেব, িক পি ত হেব -- ei সব
কামনা।
নেরnd -- ভিkেত গdগd হiয়া গান গাiেত লািগেলন। ‘িতিন শরণাগত-বৎসল, পরম িপতা মাতা।’
জয় েদব জয় েদব জয় ম লদাতা, জয় জয় ম লদাতা।
স টভয়dখtাতা, িব ভুবনপাতা, জয় েদব জয় েদব।।
aিচnয্ aনn aপার, নাi তব uপমা pভু, নািহ তব uপমা।
pভু িবে র বয্াপক িবভু িচnয় পরমাtা, জয় েদব জয় েদব।।
জয় জগদবnয্ বয়াল, pণিম তব চরেণ, pভু pণিম তব চরেণ।
পরম শরণ তুিম েহ, জীবেন মরেণ, জয় েদব েদব।।
িক আর যািচব আমরা, কির েহ e িমনিত, pভু কির েহ e িমনিত।
e েলােক সুমিত েদo, পরেলােক সুগিত, জয় েদব জয় েদব।।
নেরnd আবার গাiেলন। ভাiেদর হিররস িপয়ালা পান কিরেত বিলেতেছন। ঈ র খুব কােছi আেছন -কstরী েযমন মৃেগর -পীেলের aবধূত েহা মাতবারা, পয্ালা েpম হিররস কা ের।
বাল aবsা েখল গঁবাi, তrণ ভেয় নারী বশ কা ের।
বৃdাভেয়া কফ বায়ুেন েঘরা, খাট পড়া রেহ নিহঁ জায় বsকাের।
নাভ কমলেম হয্ায় কstরী, কয্ায়েস ভরম িমেট প কা ের।
িবনা সdgr নর য়য্াসািহ ঢুঁেঢ়, জয্ায়সা মৃগ িফের বনকা ের।
মাsার বারাnা হiেত ei সমs কথা িনেতেছন।
নেরnd গােtাtান কিরেলন। ঘর হiেত চিলয়া আিসবার সময় বিলেতেছন, মাথা গরম হল বেক বেক!
বারাnােত মাsারেক েদিখয়া বিলেলন, “মাsার মহাশয়, িকছু জল খান।”
মেঠর eকজন ভাi নেরndেক বিলেতেছন, “তেব েয ভগবান নাi বেলা!” নেরnd হািসেত লািগেলন।
[নেরেndর তীb ৈবরাগয্ -- নেরেndর গৃহাsা ম িনnা ]
পরিদন শিনবার, 9i েম। মাsার সকাল েবলা মেঠর বাগােনর গাছতলায় বিসয়া আেছন। মাsার
ভািবেতেছন, “ঠাকুর মেঠর ভাiেদর কািমনী-কা নতয্াগ করাiয়ােছন। আহা, eঁরা েকমন ঈ েরর জনয্ বয্াকুল!
sানিট েযন সাkাৎ ৈবকু । মেঠর ভাigিল েযন সাkাৎ নারায়ণ! ঠাকুর েবিশিদন চিলয়া যান নাi; তাi েসi সমs
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ভাবi pায় বজায় রিহয়ােছ।
“েসi aেযাধয্া! েকবল রাম নাi!
“eেদর িতিন গৃহতয্াগ করােলন। কেয়কিটেক িতিন গৃেহ েরেখেছন েকন? eর িক েকান uপায় নাi?”
নেরnd uপেরর ঘর হiেত েদিখেতেছন, -- মাsার eকাকী গাছতলায় বিসয়া আেছন। িতিন নািময়া আিসয়া
হািসেত হািসেত বিলেতেছন, “িক মাsার মহাশয়! িক হেc?” িকছু কথা হiেত হiেত মাsার বিলেলন, “আহা
েতামার িক সুর! eকটা িকছু sব বল।”
নেরnd সুর কিরয়া aপরাধভ ন sব বিলেতেছন। গৃহেsরা ঈ রেক ভুেল রেয়েছ -- কত aপরাধ কের -বােলয্, েpৗেঢ়, বাধর্েকয্! েকন তারা কায়মেনাবােকয্ ভগবােনর েসবা বা িচnা কের না -বােলয্ dঃখািতেরেকা মললুিলতবপুঃ sনয্পােন িপপাসা,
েনা শkে িndেয়েভয্া ভবgণজিনত শtেবা মাং তুদিn।
নানােরােগাtdঃখাdrদনপরবশঃ শ রং ন sরািম,
knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।।
েpৗেঢ়ঽহm েযৗবনেsা িবষয়িবষধৈরঃ প িভমর্মর্সেnৗ,
দে া নে ািবেবকঃ সুতধনযুবতীsাদেসৗেখয্ িনষ ঃ।
ৈশবীিচnািবহীনং মম hদয়মেহা মানগবর্ািধrঢ়ং
knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।।
বাধর্েকয্ েচিndয়াণাং িবগতগিতমিত ািধৈদবািদতাৈপঃ,
পাৈপঃ েরাৈগিবর্েয়ােঢাৈগsনবিসতবপুঃ েpৗিঢ়হীন দীনm
িমথয্ােমাহািভলাৈষ র্মিত মম মেনা ধুজের্ টধর্য্ানশূনং
knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।।
sাtা pতূয্ষকােল sপনিবিধিবেধৗ নাhতং গা েতায়ং
পূজাথর্ং বা কদািচdhতরগহনাৎ খ িবlীদলািন।
নানীতা পdমালা সরিস িবকিসতা গnধূৈপstদথর্ং,
knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।।
গাtং ভsিসতং িসত হিসতং হেs কপালং িসতং
খ া িসতং িসত বৃষভঃ কেণর্ িসেত কু েল।
গ ােফনিসতা জটা প পেত ndঃ িসেতা মূধির্ ন,
েসাঽয়ং সবর্িসেতা দদাতু িবভবং পাপkয়ং সবর্দা।। iতয্ািদ
sব পাঠ হiয়া েগল। আবার কথাবাতর্া হiেতেছ।
নেরnd -- িনিলর্p সংসার বলুন আর যাi বলুন, কািমনী-কা নতয্াগ না করেল হেব না। stী সে সহবাস
করেত ঘৃণা কের না? েয sােন কৃিম, কফ, েমদ, dগর্n -aেমধয্পূেণর্ কৃিমজালস েু ল sভাবdগর্েn িনরnকাnের।
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কেলবের মুtপুরীষভািবেত রমিn মূঢ়া িবরমিn পি তাঃ।।
“েবদাnবােকয্ েয রমণ কের না, হিররস মিদরা েয পান কের না তাহার বৃথাi জীবন।
oঁকারমূলং পরমং পদাnরং গায়tীসািবtীসুভািষতাnরং।
েবদাnরং যঃ পুrেষা ন েসবেত বৃথাnরং তসয্ নরসয্ জীবনm।।
“eকটা গান নুন:
“ছাড় েমাহ -- ছাড়ের কুমntণা, জান তাঁের তেব যােব যntণা।।
চািরিদেনর সুেখর জনয্, pাণসখাের ভুিলেল, eিক িবড়mনা।।
“েকৗপীন না পরেল আর uপায় নাi। সংসারতয্াগ!”
ei বিলয়া আবার সুর কিরয়া েকৗপীনপ কm বিলেতেছন:
েবদাnবােকয্ষু সদা রমেnা, িভkাnমােtণ চ তুি মnঃ।
aেশাকমnঃকরেণ চরnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ।। iতয্ািদ
নেরnd আবার বিলেতেছন, মানুষ েকন সংসাের বd হেব, েকন মায়ার বd হেব? মানুেষর srপ িক?
‘িচদানnrপঃ িশেবাঽহং’ আিমi েসi সিcদানn।
oঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt।
ন চ েবয্ামভূিমনর্ েতেজা ন বায়ুি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।।
নেরnd আর eকিট sব, বাসুেদবা ক সুর কিরয়া বিলেতেছন:
েহ মধুসূদন! আিম েতামার শরণাগত; আমােক কৃপা কের কামিনdা, পাপ েমাহ, stীপুেtর েমাহজাল,
িবষয়তৃ া েথেক tাণ কর। আর পাদপেd ভিk দাo।
oিমিত jানrেপণ রাগাজীেণর্ন জীযর্তঃ।
কামিনdাং pপেnাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।।
ন গিতিবর্দয্েত নাথ tেমকঃ শরণং pেভা।
পাপপে িনমেgাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।।
েমািহেতা েমাহজােলন পুtদার গৃহািদষু।
তৃ য়া পীডয্মােনাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।।
ভিkহীন দীন dঃখেশাকাতুরং pেভা।
aনা য়মনাথ tািহ মাং মধুসদূ ন।।
গতাগেতন ােnাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।।
পুননর্াগntিমcািম tািহ মাং মধুসদূ ন।।
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বহেবাঽিপ ময়া দৃ ং েযািনdারং পৃথk পৃথk।
গভর্বােসমহdুঃখং tািহ মাং মধুসদূ ন।।
েতন েদব pপেnাঽিs নারায়ণঃ পরায়ণঃ।
জগৎ সংসারেমাkাথর্ং tািহ মাং মধুসূদন।।
বাচয়ািম যেথাৎপnং pণমািম তবাgতঃ।
জরামরণভীেতাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।।
সুকৃতং ন কৃতং িকি ৎ d ৃত কৃতং ময়া।
সংসাের পাপপে ঽিsn tািহ মাং মধুসূদন।।
েদহাnরসহsাণামেনয্ানয্ কৃতং ময়া।
কতৃর্t মনুষয্াণাং tািহ মাং মধুসূদন।।
বােকয্ন যৎ pিতjাতং কমর্ণা েনাপপািদতm।
েসাঽহং েদব dরাচারstািহ মাং মধুসূদন।।
যt যt িহ জােতাঽিs stীষু বা পুrেষষু বা।
তt তtাচলা ভিkstািহ মাং মধুসূদন।।
মাsার (sগত) -- নেরেndর তীb ৈবরাগয্! তাi মেঠর ভাiেদর সকেলরi ei aবsা। ঠাকুেরর ভkেদর
িভতর যাঁরা সংসাের eখনo আেছন, তাঁেদর েদেখ eেদর েকবল কািমনী-কা নতয্ােগর কথা udীপন হেc। আহা,
eেদর িক aবsা! e-কিটেক িতিন সংসাের eখনo েকন েরেখেছন? িতিন িক েকান uপায় করেবন? িতিন িক তীb
ৈবরাগয্ িদেবন; না সংসােরi ভুলাiয়া রািখয়া িদেবন?
আজ নেরnd o আরo d-eকিট ভাi আহােরর পর কিলকাতায় েগেলন। আবার রােt নেরnd িফিরেবন।
নেরেndর বাটীর েমাকdমা eখনo েচােক নাi। মেঠর ভাiরা নেরেndর aদশর্ন সহয্ কিরেত পােরন না। সকেলi
ভািবেতেছন, নেরnd কখন িফিরেবন।
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