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৺েখলাৎ েঘােষর বাটীেত ভাগমন -- ৈব বেক িশkা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ৺েখলাৎ েঘােষর বািড়েত pেবশ কিরেতেছন। রািt 10টা হiেব। বাটী o বাটীর বৃহৎ 
pা ণ চাঁেদর আেলােত আেলাকময় হiয়ােছ। বাটীেত pেবশ কিরেত কিরেত ঠাকুর ভাবািব  হiয়ােছন। সে  
রামলাল, মাsার, আর d-eকিট ভk। বৃহৎ চকিমলান ৈবঠকখানাবািড়, িdতলায় uিঠয়া বারাnা িদয়া eকবার 
দিkেণ aেনকটা িগয়া, তারপর পূবর্িদেক আবার utরাসয্ হiয়া aেনকটা আিসয়া anঃপুেরর িদেক যাiেত হয়। 
 
        oiিদেক আিসেত েবাধ হiল েযন বাটীেত েকহ নাi, েকবল কতকgিল বড় বড় ঘর o সmুেখ দীঘর্ বারাnা 
পিড়য়া আেছ। 
 
        ঠাকুরেক utর-পূেবর্র eকিট ঘের বসােনা হiল, eখনo ভাবs। বাটীর েয ভkিট তাঁহােক আhান কিরয়া 
আিনয়ােছন, িতিন আিসয়া aভয্থর্না কিরেলন। িতিন ৈব ব, aে  িতলকািদ ছাপ o হােত হিরনােমর ঝুিল। েলাকিট 
pাচীণ। িতিন েখলাৎ েঘােষর সmnী। িতিন দিkেণ ের ঠাকুরেক মােঝ মােঝ িগয়া দশর্ন কিরেতন। িকnt েকান 
েকান ৈব েবর ভাব aিত স ীণর্। তাঁহারা শাk বা jানীিদেগর বড় িনnা কিরয়া থােকন। ঠাকুর eবার কথা 
কিহেতেছন। 
 

[ঠাকুেরর সবর্ধমর্-সমnয় -- The Religion of Love] 
 
        ীরামকৃ  (ৈব বভk o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- আমার ধমর্ িঠক, আর aপেরর ধমর্ ভুল -- e মত 
ভাল না। ঈ র eক বi di নাi। তাঁেক িভn িভn নাম িদেয় িভn িভn েলােক ডােক। েকu বেল গড, েকu বেল 
আlা, েকu বেল কৃ , েকu বেল িশব, েকu বেল bh। েযমন পুকুের জল আেছ -- eকঘােটর েলাক বলেছ জল, 
আর-eকঘােটর েলাক বলেছ oয়াটার, আর-eকঘােটর েলাক বলেছ পািন -- িহn ু বলেছ জল, ী ান বলেছ 
oয়াটার, মুসলমান বলেছ পািন, -- িকnt বst eক। মত -- পথ। eক-eকিট ধেমর্র মত eক-eকিট পথ, -- 
ঈ েরর িদেক লেয় যায়। েযমন নদী নানািদক েথেক eেস সাগরস েম িমিলত হয়। 
 
        “েবদ-পুরাণ-তেnt, pিতপাদয্ eকi সিcদানn। েবেদ সিcদানn (bh)। পুরােণo সিcদানn (কৃ , রাম 
pভৃিত)। তেnto সিcদানn (িশব)। সিcদানn bh, সিcদানn কৃ , সিcদানn িশব।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ৈব বভk -- মহাশয়, ঈ রেক ভাববi বা েকন? 
 

[ৈব বেক িশkা -- জীবnুk েক? utম ভk েক? ঈ রদশর্েনর লkণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- e-েবাধ যিদ থােক, তাহেল েতা জীবnুk। িকnt সকেলর eিট িব াস নাi, েকবল মুেখ 
বেল। ঈ র আেছন, তাঁর icায় e-সমs হেc, িবষয়ীরা েন রােখ -- িব াস কের না। 
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        “িবষয়ীর ঈ র েকমন জান? খুড়ী-েজঠীর েকাঁদল েন েছেলরা েযমন েযমন ঝগড়া করেত করেত বেল, 
আমার ঈ র আেছন। 
 
        “সbাi িক তাঁেক ধরেত পাের? িতিন ভাল েলাক কেরেছন, মn েলাক কেরেছন, ভk কেরেছন, aভk 
কেরেছন -- িব াসী কেরেছন, aিব াসী কেরেছন। তাঁর লীলার িভতর সব িবিচtতা, তাঁর শিk েকানখােন েবিশ 
pকাশ, েকানখােন কম pকাশ। সূেযর্র আেলা মৃিtকার েচেয় জেল েবিশ pকাশ, আবার জল aেপkা দপর্েণ েবিশ 
pকাশ। 
 
        “আবার ভkেদর িভতর থাক থাক আেছ, utম ভk, মধয্ম ভk, aধম ভk। গীতােত e-সব আেছ।” 
 
        ৈব বভk -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- aধম ভk বেল, ঈ র আেছন -- oi আকােশর িভতর aেনক দূের। মধয্ম ভk বেল, ঈ র 
সবর্ভূেত ৈচতনয্rেপ -- pাণrেপ আেছন। utম ভk বেল, ঈ রi িনেজ সব হেয়েছন, যা িকছু েদিখ ঈ েরর 
eক-eকিট rপ। িতিনi মায়া, জীব, জগৎ ei সব হেয়েছন -- িতিন ছাড়া আর িকছু নাi। 
 
        ৈব বভk -- erপ aবsা িক কাr হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক দশর্ন না করেল erপ aবsা হয় না, িকnt দশর্ন কেরেছ িকনা তার লkণ আেছ। 
কখনo েস unাদবৎ -- হাঁেস কাঁেদ নােচ গায়। কখনo বা বালকবৎ -- পাঁচ বৎসেরর বালেকর aবsা। সরল, 
uদার, aহংকার নাi, েকান িজিনেস আসিk নাi, েকান gেণর বশ নয়, সদা আনnময়। কখনo িপশাচবৎ -- 

িচ-a িচ েভদবুিd থােক না, আচার-aনাচার eক হেয় যায়! কখনo বা জড়বৎ, িক েজন েদেখেছ! তাi েকানrপ 
কমর্ করেত পাের না -- েকানrপ েচ া করেত পাের না। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িক িনেজর aবsা সমs iি ত কিরেতেছন? 
 
        ীরামকৃ  (ৈব বভেkর pিত) -- “তুিম আর েতামার” -- eiিট jান। “আিম আর আমার” -- eiিট 
ajান। 
 
        “েহ ঈ র, তুিম কতর্া, আর আিম aকতর্া -- eiিট jান। েহ i র, েতামার সমs -- েদহ, মন, গৃহ, 
পিরবার, জীব, জগৎ -- e-সব েতামার, আমার িকছু নয় -- eiিটর নাম jান। 
 
        “েয ajান েসi বেল, ঈ র ‘েসথায় েসথায়’, -- aেনক দূের। েয jানী, েস জােন ঈ র ‘েহথায় েহথায়’ -
- aিত িনকেট, hদয়মেধয্ anযর্ামীrেপ, আবার িনেজ eক-eকিট rপ ধের রেয়েছন।” 


