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তৃতীয় পিরেcদ
ৈkবয্ং মাs গমঃ পাথর্ ৈনতৎ tযুয্পপদয্েত ৷
kুdং hদয়েদৗবর্লয্ং তয্েktািt পরnপ ৷৷
[গীতা -- 2।3]
ীরামকৃ -- ভিkর তমঃ যার হয়, তার িব াস jলn। ঈ েরর কােছ েসrপ ভk েজার কের। েযন
ডাকািত কের ধন েকেড় লoয়া। “মােরা কােটা বাঁেধা!” eirপ ডাকাত-পড়া ভাব।
ঠাকুর ঊ র্দিৃ , তাঁহার েpমরসািভিসk কেn গািহেতেছন:
গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায় ৷
কালী কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায় ৷৷
িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায় ৷
সnয্া তার সnােন েফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷
দয়া bত দান আিদ, আর িকছু না মেন লয় ৷
মদেনর যাগযj, bhময়ীর রাঙা পায় ৷৷
কালীনােমর eত gণ, েকবা জানেত পাের তায় ৷
েদবািদেদব মহােদব, যাঁর প মুেখ gণ গায় ৷৷
ঠাকুর ভােবাnt, েযন aিgমেnt দীিkত হiয়া গািহেতেছন:
[নামমাহাtয্ o পাপ -- িতন pকার আচাযর্ ]
আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির।
আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী।
“িক! আিম তাঁর নাম কেরিছ -- আমার আবার পাপ! আিম তাঁর েছেল। তাঁর ঐ েযর্র aিধকারী! eমন েরাখ
হoয়া চাi!
“তেমাgণেক েমাড় িফিরেয় িদেল ঈ রলাভ হয়। তাঁর কােছ েজার কর, িতিন েতা পর নন, িতিন আপনার
েলাক। আবার েদখ, ei তেমাgণেক পেরর ম েলর জনয্ বয্বহার করা যায়। ৈবদয্ িতনpকার -- utম ৈবদয্,
মধয্ম ৈবদয্, aধম ৈবদয্। েয ৈবদয্ eেস নাড়ী িটেপ ‘ঔষধ েখo েহ’ ei কথা বেল চেল যায়, েস-aধম ৈবদয্ -েরাগী েখেল িকনা e-খবর েস লয় না। েয ৈবদয্ েরাগীেক ঔষধ েখেত aেনক কের বুঝায় -- েয িম কথােত বেল,
‘oেহ ঔষধ না েখেল েকমন কের ভাল হেব! লkীিট খাo, আিম িনেজ ঔষধ েমেড় িদিc খাo’ -- েস মধয্ম
ৈবদয্। আর েয ৈবদয্, েরাগী েকানo মেত েখেল না েদেখ বুেক হাঁটু িদেয়, েজার কের ঔষধ খাiেয় েদয় -- েস
utম ৈবদয্। ei ৈবেদয্র তেমাgণ, e-gেণ েরাগীর ম ল হয়, aপকার হয় না।
“ৈবেদয্র মেতা আচাযর্o িতনpকার। ধেমর্াপেদশ িদেয় িশেষয্েদর আর েকান খবর লয় না -- েস আচাযর্
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aধম। িযিন িশষয্েদর ম েলর জনয্ তােদর বরাবর বুঝান, যােত তারা uপেদশgিল ধারণা করেত পাের, aেনক
aনুনয়-িবনয় কেরন, ভালবাসা েদখান -- িতিন মধয্ম থােকর আচাযর্। আর যখন িশেষয্রা েকানo মেত নেছ না
েদেখ েকান আচাযর্ েজার পযর্n কেরন, তাঁের বিল utম আচাযর্।”
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