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সpম পিরেcদ
েগাsামী সে সবর্ধমর্-সমnয়pসে
আহােরর পর ঠাকুর ীরামকৃ েছাট খাটিটেত িব াম কিরেতেছন। ঘের েলােকর িভড় বািড়েতেছ। বািহেরর
বারাnাgিলo েলােক পিরপূণ।র্ ঘেরর মেধয্ ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন o ঠাকুেরর িদেক eকদৃে চািহয়া
আেছন। েকদার, সুেরশ, রাম, মেনােমাহন, িগরীnd, রাখাল ভবনাথ, মাsার iতয্ািদ aেনেক ঘের uপিsত।
রাখােলর বাপ আিসয়ােছন; িতিনo oi ঘের বিসয়া আেছন।
eকিট ৈব ব েগাsামীo ei ঘের uপিব । ঠাকুর তাহােক সেmাধন কিরয়া কথা কিহেতেছন। েগাsামীেদর
েদিখেলi ঠাকুর মsক aবনত কিরয়া pণাম কিরেতন -- কখন কখন সmুেখ সা া হiেতন।
[নাম-মাহাtয্ না aনুরাগ -- aজািমল ]
ীরামকৃ -- আcা, তুিম িক বল? uপায় িক?
েগাsামী -- আjা, নােমেতi হেব। কিলেত নাম-মাহাtয্।
ীরামকৃ -- হাঁ, নােমর খুব মাহাtয্ আেছ বেট। তেব aনুরাগ না থাকেল িক হয়? ঈ েরর জনয্ pাণ
বয্াকুল হoয়া দরকার। ধু নাম কের যািc িকnt কািমনী-কা েন মন রেয়েছ, তােত িক হয়?
“িবেছ বা ডাকুর কামড় aমিন মেnt সাের না -- ঘুেঁ টর ভাবরা িদেত হয়।”
েগাsামী -- তাহেল aজািমল? aজািমল মহাপাতকী, eমন পাপ নাi যা েস কের নাi। িকnt মরবার সময়
‘নারায়ণ’ বেল েছেলেক ডাকােত udার হেয় েগল।
ীরামকৃ -- হয়েতা aজািমেলর পূবর্জেn aেনক কমর্ করা িছল। আর আেছ েয, েস পের তপসয্া
কেরিছল।
“eরকমo বলা যায় েয, তার তখন aিnমকাল। হািতেক নাiেয় িদেল িক হেব, আবার ধূলা-কাদা েমেখ েয
েক েসi! তেব হািতশালায় েঢাকবার আেগ যিদ েকu ঝুল েঝেড় েদয় o sান কিরেয় েদয়, তাহেল গা পিরsার
থােক।
“নােমেত eকবার d হল, িকnt তারপেরi হয়েতা নানা পােপ িলp হয়। মেন বল নাi; pিতjা কের না
েয, আর পাপ করব না। গ াsােন পাপ সব যায়। েগেল িক হেব? েলােক বেল থােক, পাপgেলা গােছর uপর
থােক। গ া েনেয় যখন মানুষটা েফের, তখন oi পুরােনা পাপgেলা গাছ েথেক ঝাঁপ িদেয় oর ঘােড়র uপর পেড়।
(সকেলর হাসয্) েসi পুরােনা পাপgেলা আবার ঘােড় চেড়েছ। sান কের d-পা না আসেত আসেত আবার ঘােড়
চেড়েছ!
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“তাi নাম কর, সে সে pাথর্না কর, যােত ঈ েরেত aনুরাগ হয়, আর েয-সব িজিনস dিদেনর জনয্,
েযমন টাকা, মান, েদেহর সুখ; তােদর uপর যােত ভালবাসা কেম যায়, pাথর্না কর।”
[ৈব বধমর্ o সাmpদািয়কতা -- সবর্ধমর্-সমnয় ]
ীরামকৃ (েগাsামীর pিত) -- আnিরক হেল সব ধেমর্র িভতর িদয়াi ঈ রেক পাoয়া যায়। ৈব েবরাo
ঈ রেক পােব, শাkরাo পােব, েবদাnবাদীরাo পােব, bhjানীরাo পােব; আবার মুসলমান, ী ান, eরাo
পােব। আnিরক হেল সবাi পােব। েকu েকu ঝগড়া কের বেস। তারা বেল, “আমােদর ীকৃ েক না ভজেল
িকছুi হেব না”; িক, “আমােদর মা-কালীেক না ভজেল িকছুi হেব না।”
“e-সব বুিdর নাম মাতুয়ার বুিd; aথর্াৎ আমার ধমর্i িঠক, আর সকেলর িমথয্া। e-বুিd খারাপ। ঈ েরর
কােছ নানা পথ িদেয় েপৗঁছােনা যায়।
“আবার েকu েকu বেল, ঈ র সাকার, িতিন িনরাকার নন। ei বেল আবার ঝগড়া। েয ৈব ব, েস
েবদাnবাদীর সে ঝগড়া কের।
“যিদ ঈ র সাkাৎ দশর্ন হয়, তাহেল িঠক বলা যায়। েয দশর্ন কেরেছ, েস িঠক জােন ঈ র সাকার, আবার
িনরাকার। আরo িতিন কত িক আেছন তা বলা যায় না।
“কতকgেলা কানা eকটা হািতর কােছ eেস পেড়িছল। eকজন েলাক বেল িদেল, e-জােনায়ারিটর নাম
হািত। তখন কানােদর িজjাসা করা হল হািতটা িকরকম? তারা হািতর গা sশর্ করেত লাগল। eকজন বলেল,
‘হািত eকটা থােমর মেতা!’ েস কানািট েকবল হািতর পা sশর্ কেরিছল। আর-eকজন বলেল, ‘হািতটা eকটা
কুেলার মেতা!’ েস েকবল eকটা কােন হাত িদেয় েদেখিছল। eiরকম যারা ঁেড় িক েপেট হাত িদেয় েদেখিছল
তারা নানা pকার বলেত লাগল। েতমিন ঈ র সmেn েয যতটুকু েদেখেছ েস মেন কেরেছ, i র eমিন, আর িকছু
নয়।
“eকজন েলাক বােহয্ েথেক িফের eেস বলেল গাছতলায় eকিট সুnর লাল িগরিগিট েদেখ eলুম। আরeকজন বলেল, আিম েতামার আেগ েসi গাছতলায় িগছলুম -- লাল েকন হেব? েস সবুজ, আিম sচেk েদেখিছ।
আর-eকজন বলেল, o আিম েবশ জািন, েতামােদর আেগ িগছলাম, েস িগরিগিট আিমo েদেখিছ। েস লালo নয়,
সবুজo নয়, sচেk েদেখিছ নীল। আর diজন িছল তারা বলেল, হলেদ, পাঁশেট -- নানা রঙ। েশেষ সব ঝগড়া
েবেধ েগল। সকেল জােন, আিম যা েদেখিছ, তাi িঠক। তােদর ঝগড়া েদেখ eকজন েলাক িজjাসা করেল,
বয্াপার িক? যখন সব িববরণ নেল, তখন বলেল, আিম oi গাছতলােতi থািক; আর oi জােনায়ার িক আিম
িচিন। েতামরা pেতয্েক যা বলছ, তা সব সতয্; o িগরিগিট, -- কখন সবুজ, কখন নীল, eirপ নানা রঙ হয়।
আবার কখন েদিখ, eেকবাের েকান রঙ নাi। িনgর্ণ।”
[সাকার না িনরাকার ]
(েগাsামীর pিত) -- “তা ঈ র ধু সাকার বলেল িক হেব। িতিন ীকৃে র নয্ায় মানুেষর মেতা েদহধারণ
কের আেসন, eo সতয্, নানাrপ ধের ভkেক েদখা েদন, eo সতয্। আবার িতিন িনরাকার, aখ সিcদানn,
eo সতয্। েবেদ তাঁেক সাকার িনরাকার di বেলেছ, সgণo বেলেছ, িনgর্ণo বেলেছ।
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“িকরকম জান? সিcদানn েযন aনn সাগর। ঠা ার gেণ েযমন সাগেরর জল বরফ হেয় ভােস, নানা rপ
ধের বরেফর চাঁi সাগেরর জেল ভােস; েতমিন ভিkিহম েলেগ সিcদানn-সাগের সাকারমূিতর্ দশর্ন হয়। ভেkর
জনয্ সাকার। আবার jানসূযর্ uঠেল বরফ গেল আেগকার েযমন জল, েতমিন জল। aধঃ ঊ র্ পিরপূণর্। জেল
জল। তাi ীমdাগবেত সব sব কেরেছ -- ঠাকুর, তুিমi সাকার তুিমi িনরাকার; আমােদর সামেন তুিম মানুষ
হেয় েবড়াc, িকnt েবেদ েতামােকi বাকয্-মেনর aতীত বেলেছ।
“তেব বলেত পার, েকান েকান ভেkর পেk িতিন িনতয্ সাকার। eমন জায়গা আেছ, েযখােন বরফ গেল
না, sটiেকর আকার ধারণ কের।”
েকদার -- আেj, ীমdাগবেত বয্াস1 িতনিট েদােষর জনয্ ভগবােনর কােছ kমা pাথর্না কেরেছন। eক
জায়গায় বেলেছন, েহ ভগবn তুিম বাকয্ মেনর aতীত, িকnt আিম েকবল েতামার লীলা -- েতামার সাকারrপ -বণর্না কেরিছ, aতeব aপরাধ মাজর্না করেবন।
ীরামকৃ -- হাঁ, ঈ র সাকার আবার িনরাকার, আবার সাকার-িনরাকােররo পার। তাঁর iিত করা যায় না।

1

rপং rপিববিজর্তসয্ ভবেতা ধয্ােনন যৎ কিlতং,
stতয্ািনবর্াচনীয়তাঽিখলgেরা দূরীকৃতা যnয়া।
বয্ািপt িনরাকৃতং ভগবেতা যtীথর্যাtািদনা,
knবয্ং জগদীশ! তdিবকলতােদাষtয়ং মৎকৃতm।
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