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                                    [মহািনবর্াণতnt, চতুেথর্াlাস, 15] 
 

েবদ o তেntর সমnয় -- আদয্াশিkর ঐ যর্ 
 
        eিদেক আেgয়েপাত কিলকাতার aিভমুেখ চিলেতেছ। ঘেরর মেধয্ ীরামকৃ েক যাঁহারা দশর্ন o তাঁহার 
aমৃতময়ী কথা বণ কিরেতেছন তাঁহারা জাহাজ চিলেতেছ িকনা, e-কথা জািনেতo পািরেলন না। মর পুে  
বিসেল আর িক ভনভন কের! 
 
        kেম েপাত দিkেণ র ছাড়াiল। সুnর েদবালেয়র ছিব দৃশয্পেটর বিহভূর্ত হiল। েপাতচkিবkুb নীলাভ 
গ াবাির তর ািয়ত েফিনল কেlালপূণর্ হiেত লািগল। ভkেদর কেণর্ েস কেlাল আর েপৗঁিছল না। তাঁহারা মুg 
হiয়া েদিখেতেছন, -- সহাসয্বদন, আনnময়, েpমানুরি ত নয়ন, িpয়দশর্ন ad ুত eক েযাগী! তাঁহারা মুg হiয়া 
েদিখেতেছন, সবর্তয্াগী eকজন েpিমক ৈবরাগী! ঈ র বi আর িকছু জােনন না। ঠাকুেরর eিদেক কথা চিলেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েবদাnবাদী bhjানীরা বেল, সৃি , িsিত, pলয়, জীব, জগৎ -- e-সব শিkর েখলা। িবচার 
করেত েগেল, e-সব spবৎ; bhi বst আর সব aবst; শিko spবৎ, aবst। 
 
        “িকnt হাজার িবচার কর, সমািধs না হেল শিkর eলাকা ছািড়েয় জাবার েজা নাi। ‘আিম ধয্ান করিছ’, 
‘আিম িচnা করিছ’ -- e-সব শিkর eলাকার মেধয্, শিkর ঐ েযর্র মেধয্। 
 
        “তাi bh আর শিk aেভদ, eকেক মানেলi আর-eকিটেক মানেত হয়। েযমন aিg আর তার 
দািহকাশিk; -- aিg মানেলi দািহকাশিk মানেত হয়, দািহকাশিk ছাড়া aিg ভাবা যায় না; আবার aিgেক বাদ 
িদেয় দািহকাশিk ভাবা যায় না। সূযর্েক বাদ িদেয় সূেযর্র রি  ভাবা যায় না; সূেযর্র রি েক েছেড় সূযর্েক ভাবা 
যায় না। 
 
        “dধ েকমন? না, েধােবা েধােবা। dধেক েছেড় dেধর ধবলt ভাবা যায় না। আবার dেধর ধবলt েছেড় 
dধেক ভাবা যায় না। 
 
        “তাi bhেক েছেড় শিkেক, শিkেক েছেড় bhেক ভাবা যায় না। িনতয্েক1 েছেড় লীলা, লীলােক2 েছেড় 
িনতয্ ভাবা যায় না! 
 
        “আদয্াশিk লীলাময়ী; সৃি -িsিত-pলয় করেছন। তাঁরi নাম কালী। কালীi bh, bhi কালী! eকi বst, 
যখন িতিন িনিkয় -- সৃি , িsিত, pলয় েকান কাজ করেছন না -- ei কথা যখন ভািব, তখন তাঁেক bh বেল 
কi। যখন িতিন ei সব কাযর্ কেরন, তখন তাঁেক কালী বিল, শিk বিল। eকi বয্িk নাম-rপেভদ। 

                                                 
1 The Absolute. 
2 The Relative Phenomenal World. 
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        “েযমন ‘জল’ ‘oয়াটার’ ‘পািন’। eক পুকুের িতন-চার ঘাট; eকঘােট িহnরুা জল খায়, তারা বেল ‘জল’। 
eকঘােট মুসলমােনরা জল খায়, তারা বেল ‘পািন’। আর-eক ঘােট iংরােজরা জল খায়, তারা বেল ‘oয়াটার’। 
িতন-i eক, েকবল নােম তফাত। তাঁেক েকu বলেছ ‘আlা’; েকu ‘গড্ ’; েকu বলেছ ‘bh’; েকu ‘কালী’; েকu 
বলেছ রাম, হির যী , dগর্া।” 
 
        েকশব (সহােসয্) -- কালী কতভােব লীলা করেছন, েসi কথাgিল eকবার বলুন। 
 

[েকশেবর সিহত কথা -- মহাকালী o সৃি  pকরণ ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িতিন নানাভােব লীলা করেছন। িতিনi মহাকালী, িনতয্কালী, শানকালী, 
রkাকালী, শয্ামাকালী। মহাকালী, িনতয্কালীর কথা তেnt আেছ। যখন সৃি  হয় নাi; চnd, সূযর্, gহ, পৃিথবী িছল 
না; িনিবড় আঁধার; তখন েকবল মা িনরাকারা মহাকালী -- মহাকােলর সে  িবরাজ করিছেলন। 
 
        “শয্ামাকালীর aেনকটা েকামল ভাব -- বরাভয়দািয়নী। গৃহsবািড়েত তাঁরi পূজা হয়। যখন মহামারী, 
dিভর্k, ভুিমকm, aনাবৃি , aিতবৃি  হয় -- রkাকালীর পূজা করেত হয়। শানকালীর সংহারমূিতর্। শব, িশবা, 
ডািকনী, েযািগনী মেধয্ শােনর uপর থােকন। rিধরদারা, গলায় মু মালা, কিটেত নরহেsর েকামরবn। যখন 
জগৎ নাশ হয়, মহাpলয় হয়, তখন মা সৃি র বীজ সকল কুিড়েয় রােখন। িগnীর কেছ েযমন eকটা নয্াতা-কয্াতার 
হাঁিড় থােক, আর েসi হাঁিড়েত িগnী পাঁচরকম িজিনস তুেল রােখ। (েকশেবর o সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) -- “হয্াঁ েগা! িগnীেদর oiরকম eকটা হাঁিড় থােক। িভতের সমুেdর েফনা, নীল বিড়, েছাট-েছাট 
পঁুটিল বাঁধা শশািবিচ, কুমড়ািবিচ, লাuিবিচ -- ei সব রােখ, দরকার হেল বার কের। মা bhময়ী সৃি -নােশর পর 
oiরকম সব বীজ কুিড়েয় রােখন। সৃি র পর আদয্াশিk জগেতর িভতেরi থােকন! জগৎpসব কেরন, আবার 
জগেতর মেধয্ থােকন। েবেদ আেছ ‘ঊণর্নািভর’ কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা িভতর েথেক জাল বার 
কের, আবার িনেজ েসi জােলর uপর থােক। ঈ র জগেতর আধার আেধয় di। 
 

[কালীbh -- কালী িনgর্ণা o সgণা ] 
 
        “কালী িক কােলা? দূের তাi কােলা, জানেত পারেল কােলা নয়। 
 
        “আকাশ দূর েথেক নীলবণর্। কােছ েদখ, েকান রঙ নাi। সমুেdর জল দূর েথেক নীল, কােছ িগেয় হােত 
তুেল েদখ, েকান রঙ নাi।” 
 
        ei কথা বিলেয় েpেমাnt হiয়া ীরামকৃ  গান ধিরেলন: 
 
          মা িক আমার কােলা ের ৷ 
 কােলাrপ িদগmরী, hd পd কের আেলা ের ৷৷ 


