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তৃতীয় পিরেcদ 
 

grিশষয্-সংবাদ -- gহয্কথা 
 
        সnয্া হiল। ফরাশ ৺কালীমিnের o ৺রাধামিnের o aনয্ানয্ ঘের আেলা jািলয়া িদল। ঠাকুর েছাট 
খাটিটেত বিসয়া জগnাতার িচnা o তৎপের ঈ েরর নাম কিরেতেছন। ঘের ধুেনা েদoয়া হiয়ােছ। eকপাে র্ 
eকিট িপলসুেজ pদীপ jিলেতেছ। িকয়ৎkণ পের শাঁখঘnা বািজয়া uিঠল। ৺কালীবািড়েত আরিত হiেতেছ। kা 
দশমী িতিথ, চতুর্িদেক চাঁেদর আেলা। 
 
        আরিতর িকয়ৎkণ পের ীরামকৃ  েছাট খাটিটেত বিসয়া মিণর সিহত eকাকী নানা িবষেয় কথা 
কিহেতেছন। মিণ েমেঝেত বিসয়া। 
 

[“কমর্েণয্বািধকারেs মা ফেলষু কদাচন” ] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িন ামকমর্ করেব। ঈ র িবদয্াসাগর েয-কমর্ কের েস ভাল কাজ -- িন ামকমর্ 
করবার েচ া কের। 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। আcা, েযখােন কমর্ েসখােন িক ঈ র পাoয়া যায়? রাম আর কাম িক eক সে  হয়? 
িহnীেত eকটা কথা েসিদন পড়লাম। 
 
        “যাহাঁ রাম তাহাঁ নািহ কাম, যাহাঁ কাম তাঁহা নািহ রাম।” 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ সকেলi কের -- তাঁর নামgণ করা eo কমর্ -- েসাঽহংবাদীেদর ‘আিমi েসi’ ei 
িচnাo কমর্ -- িনঃ াস েফলা, eo কমর্। কমর্তয্াগ করবার েজা নাi। তাi কমর্ করেব, িকnt ফল ঈ ের সমপর্ণ 
করেব। 
 
        মিণ -- আjা, যােত aথর্ েবিশ হয় e-েচ া িক করেত পাির? 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্ার সংসােরর জনয্ পারা যায়। েবিশ uপােয়র েচ া করেব। িকnt সdপােয়। uপাজর্ন করা 
uেdশয্ নয়। ঈ েরর েসবা করাi uেdশয্। টাকােত যিদ ঈ েরর েসবা হয় েতা েস টাকায় েদাষ নাi। 
 
        মিণ -- আjা, পিরবারেদর uপর কতর্বয্ কতিদন? 
 
        ীরামকৃ  -- তােদর খাoয়া পরার ক  না থােক। িকnt সnান িনেজ সমথর্ হেল তােদর ভার লবার দরকার 
নাi, পািখর ছানা খঁুেট েখেত িশখেল, আবার মার কােছ েখেত eেল, মা েঠাkর মাের। 
 
        মিণ -- কমর্ কতিদন করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- ফললাভ হেল আর ফলু থােক না। ঈ রলাভ হেল কমর্ আর করেত হয় না। মনo লােগ না। 
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        “মাতাল েবিশ মদ েখেয় hশঁ রাখেত পাের না। -- d-আনা েখেল কাজকমর্ চলেত পাের! ঈ েরর িদেক 
যতi egেব ততi িতিন কমর্ কিমেয় েদেবন। ভয় নাi। গৃহেsর বu anঃসttা হেল শা িড় kেম kেম কমর্ 
কিমেয় েদয়। দশমাস হেল আদেপ কমর্ করেত েদয় না। েছেলিট হেল oiিটেক িনেয় নাড়াচাড়া কের। 
 
        “েয-কটা কমর্ আেছ, েস-কটা েশষ হেয় েগেল িনি n। গৃিহণী বািড়র রাঁধাবাড়া আর কাজকমর্ েসের যখন 
নাiেত েগল, তখন আর েফের না -- তখন ডাকাডািক করেলo আর আসেব না। 
 

[ঈ রলাভ o ঈ রদশর্ন িক? uপায় িক? ] 
 
        মিণ -- আjা, ঈ রলাভ-eর মােন িক? আর ঈ রদশর্ন কােক বেল? আর েকমন কের হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- ৈব বরা বেল েয, ঈ েরর পেথ যারা যােc আর যারা তাঁেক লাভ কেরেছ তােদর থাক থাক 
আেছ -- pবতর্ক, সাধক, িসd আর িসেdর িসd। িযিন সেব পেথ uঠেছন তােক pবতর্ক বেল। েয সাধন-ভজন 
করেছ -- পূজা, জপ, ধয্ান, নামgণকীতর্ণ করেছ -- েস বয্িk সাধক। েয-বয্িk ঈ র আেছন েবােধ েবাধ কেরেছ, 
তােকi িসd বেল। েযমন েবদােnর uপমা আেছ -- anকার ঘর, বাবু েয় আেছ। বাবুেক eকজন হাতেড় হাতেড় 
খঁুজেছ। eকটা েকৗেচ হাত িদেয় বলেছ, e নয়, জানালায় হাত িদেয় বলেছ, e নয়, দরজায় হাত িদেয় বলেছ, e 
নয়। েনিত, েনিত, েনিট। েশেষ বাবুর গােয় হাত পেড়েছ, তখন বলেছ, ‘iহ’ ei বাবু -- aথর্াৎ ‘aিs’ েবাধ 
হেয়েছ। বাবুেক লাভ হেয়েছ, িকnt িবেশষrেপ জানা হয় নাi। 
 
        “আর-eক থাক আেছ, তােক বেল িসেdর িসd। বাবুর সে  যিদ িবেশষ আলাপ হয় তাহেল আর eকরকম 
aবsা -- যিদ ঈ েরর সে  েpমভিkর dারা িবেশষ আলাপ হয়। েয িসd েস ঈ রেক েপেয়েছ বেট, িযিন িসেdর 
িসd িতিন ঈ েরর সে  িবেশষrেপ আলাপ কেরেছন। 
 
        “িকnt তাঁেক লাভ করেত হেল eকটা ভাব আ য় করেত হয়। শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্ বা মধুর। 
 
        “শাn -- ঋিষেদর িছল। তােদর aনয্ িকছু েভাগ করবার বাসনা িছল না। েযমন stীর sামীেত িন া, -- েস 
জােন আমার পিত কnপর্। 
 
        “দাসয্ -- েযমন হনুমােনর। রােমর কাজ করবার সময় িসংহতুলয্। stীরo দাসয্ভাব থােক, -- sামীেক 
pাণপেণ েসবা কের। মার িকছু িকছু থােক -- যেশাদারo িছল। 
 
        “সখয্ -- বnুর ভাব; eস, eস কােছ eেস বস। ীদামািদ কৃ েক কখন eঁেটা ফল খাoয়ােc, কখন ঘােড় 
চড়েছ। 
 
        “বাৎসলয্ -- েযমন যেশাদার। stীরo কতকটা থােক, -- sামীেক pাণ িচের খাoয়ায়। েছেলিট েপট ভের 
েখেল তেবi মা সnt । যেশাদা কৃ  খােব বেল ননী হােত কের েবড়ােতন। 
 
        “মধুর -- েযমন ীমতীর। stীরo মধরুভাব। e-ভােবর িভতের সকল ভাবi আেছ -- শাn, দাসয্, সখয্, 
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বাৎসলয্।” 
 
        মিণ -- ঈ রেক দশর্ন িক ei চেk হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক চমর্চেk েদখা যায় না। সাধনা করেত করেত eকিট েpেমর শরীর হয় -- তার েpেমর 
চkু, েpেমর কণর্। েসi চেk তাঁেক েদেখ, -- েসi কেণর্ তাঁর বাণী না যায়। আবার েpেমর িল  েযািন হয়। 
 
        ei কথা িনয়া মিণ েহা-েহা কিরয়া হািসয়া েফিলেলন। ঠাকুর িবরk না হiয়া আবার বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ei েpেমর শরীের আtার সিহত রমণ হয়। 
 
        মিণ আবার গmীর হiেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর pিত খুব ভালবাসা না eেল হয় না। খুব ভালবাসা হেল তেবi েতা চািরিদক ঈ রময় 
েদখা যায়। খুব নয্াবা হেল তেবi চািরিদক হলেদ েদখা যায়। 
 
        “তখন আবার ‘িতিনi আিম’ eiিট েবাধ হয়। মাতােলর েনশা েবিশ হেল বেল, ‘আিমi কালী’। 
 
        “েগাপীরা েpেমাnt হেয় বলেত লাগল, ‘আিমi কৃ ।’ 
 
        “তাঁেক রাতিদন িচnা করেল তাঁেক চািরিদেক েদখা যায়, েযমন -- pদীেপর িশখার িদেক যিদ eকদৃে  
েচেয় থাক, তেব খািনকkণ পের চািরিদক িশখাময় েদখা যায়।” 
 

[ঈ রদশর্ন িক মিsে র ভুল? “সংশয়াtা িবনশয্িত” ] 
 
        মিণ ভািবেতেছন েয, েস িশখা েতা সতয্কার িশখা নয়। 
 
        ঠাকুর anযর্ামী, বিলেতেছন, ৈচতনয্েক িচnা করেল aৈচতনয্ হয় না। িশবনাথ বেলিছল, ঈ রেক 
eকেশাবার ভাবেল েবেহড হেয় যায়। আিম তােক বললাম, ৈচতনয্েক িচnা করেল িক aৈচতনয্ হয়? 
 
        মিণ -- আjা, বুেঝিছ। e-েতা aিনতয্ েকান িবষয় িচnা করা নয়? --িযিন িনতয্ৈচতনয্srপ তাঁেত মন 
লািগেয় িদেল মানুষ েকন aৈচতনয্ হেব? 
 
        ীরামকৃ  (pসn হiয়া) -- eiিট তাঁর কৃপা -- তাঁর কৃপা না হেল সেnহ ভ ন হয় না। 
 
        “আtার সাkাৎকার না হেল সেnহ ভ ন হয় না। 
 
        “তাঁর কৃপা হেল আর ভয় নাi। বােপর হাত ধের েগেলo বরং েছেল পড়েত পাের? িকnt েছেলর হাত যিদ 
বাপ ধের, আর ভয় নাi। িতিন কৃপা কের যিদ সেnহ ভ ন কেরন, আর েদখা েদন আর ক  নাi। -- তেব তাঁেক 
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পাবার জনয্ খুব বয্াকলু হেয় ডাকেত ডাকেত -- সাধনা করেত করেত তেব কৃপা হয়। েছেল aেনক েদৗড়ােদৗিড় 
কেc, েদেখ মার দয়া হয়। মা লুিকয়া িছল, eেস েদখা েদয়।” 
 
        মিণ ভািবেতেছন, িতিন েদৗড়ােদৗিড় েকন করান। -- ঠাকুর aমিন বিলেতেছন, “তাঁর icা েয খািন 
েদৗড়ােদৗিড় হয়; তেব আেমাদ হয়। িতিন লীলায় ei সংসার রচনা কেরেছন। eির নাম মহামায়া। তাi েসi 
শিkrিপণী মার শরণাগত হেত হয়। মায়াপােশ েবঁেধ েফেলেছ, ei পাশ েছদন করেত পারেল তেবi ঈ রদশর্ন 
হেত পাের।” 
 

[আদয্াশিk মহামায়া o শিkসাধনা ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর কৃপা েপেত েগেল আদয্াশিkrিপণী তাঁেক pসn করেত হয়। িতিন মহামায়া। জগৎেক 
মুg কের সৃি  িsিত pলায় করেছন। িতিন ajান কের েরেখ িদেয়েছন। েসi মহামায়া dার েছেড় িদেল তেব 
anের যাoয়া যায়। বািহের পেড় থাকেল বািহেরর িজিনস েকবল েদখা যায় -- েসi িনতয্ সিcদানn পুrষেক 
জানেত পারা যায় না। তাi পুরােণ কথা আেছ -- চnীেত -- মধুৈকটভ1 বেধর সময় bhািদ েদবতারা মহামায়ার 
sব করেছন। 
 
        “শিki জগেতর মূলাধার। েসi আদয্াশিkর িভতের িবদয্া o aিবদয্া di আেছ, -- aিবদয্া -- মুg কের। 
aিবদয্া -- যা েথেক কািমনী-কা ন -- মুg কের। িবদয্া -- যা েথেক ভিk, দয়া, jান, েpম -- ঈ েরর পেথ 
লেয় যায়। 
 
        “েসi aিবদয্ােক pসn করেত হেব। তাi শিkর পূজা পdিত। 
 
        “তাঁেক pসn করবার জনয্ নানাভােব পূজা -- দাসীভাব, বীরভাব, সnানভাব। বীরভাব -- aথর্াৎ রমণ dারা 
তাঁেক pসn করা। 
 
        “শিkসাধনা -- সব ভারী uৎকট সাধনা িছল, চালািক নয়। 
 
        “আিম মার দাসীভােব, সখীভােব di বৎসর িছলাম। আমার িকnt সnানভাব, stীেলােকর sন মাতৃsন মেন 
কির। 
 
        “েমেয়রা eক-eকিট শিkর rপ। পি েম িববােহর সময় বেরর হােত ছুির থােক, বাংলা েদেশ জাঁিত থােক; 
-- aথর্াৎ oi শিkrপা কনয্ার সাহােযয্ বর মায়াপাশ েছদন করেব। eিট বীরভাব। আিম বীরভােব পূজা কির নাi। 
আমার সnানভাব। 
 
        “কনয্া শিkrপা। িববােহর সময় েদখ নাi -- বর-েবাকািট িপছেন বেস থােক? কনয্া িকnt িনঃশ ।” 
 

[দশর্েনর পর ঐ যর্ ভুল হয় -- নানা jান, aপরা-িবদয্া -- ‘Religion and Science’ -- 
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 সািttক o রাজিসক jান ] 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রলাভ করেল তাঁর বািহেরর ঐ যর্, তাঁর জগেতর ঐ যর্ ভুল হেয় যায়; তাঁেক েদখেল তাঁর 
ঐ যর্ মেন থােক না। ঈ েরর আনেn মg হেল ভেkর আর িহসাব থােক না। নেরndেক েদখেল “েতার নাম িক; 
েতার বািড় েকাথা” -- e-সব িজjাসা করার দরকার হয় না। িজjাসা করবার aবসর কi? হনুমানেক eকজন 
িজjাসা কেরিছল, আজ িক িতিথ? হনুমান বলেল, “ভাi, আিম বার িতিথ নkt -- e-সব িকছুi জািন না, আিম 
eক ‘রাম’ িচnা কির।” 
 
 
 


