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সpম পিরেcদ 
 

bh o শিk aেভদ -- মানুষলীলা 
 
        eiবার েকশব uৈcঃsের বলেছন, “আিম eেসিছ”, “আিম eেসিছ!” ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃে র বাম 
হাত ধারণ কিরেলন o েসi হােত হাত বুলাiেত লািগেলন। ঠাকুর ভােব গরগর মােতায়ারা। আপনা-আপিন কত 
কথা বিলেতেছন। ভেkরা সকেল হাঁ কিরয়া িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- যতkণ uপািধ, ততkণ নানা েবাধ। েযমন েকশব, pসn, aমৃত -- ei সব। পূণর্jান হেল 
eক ৈচতনয্-েবাধ হয়। 
 
        “আবার পূণর্jােন েদেখ েয, েসi eক ৈচতনয্ ei জীবজগৎ, ei চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। 
 
        “তেব শিkিবেশষ। িতিনi সব হেয়েছন বেট, িকnt েকানখােন েবিশ শিkর pকাশ, েকানখােন কম শিkর 
pকাশ। 
 
        “িবদয্াসাগর বেলিছল, ‘তা ঈ র িক কাrেক েবিশ শিk, কাrেক কম শিk িদেয়েছন?’ আিম বললুম, ‘তা 
যিদ না হেতা, তাহেল eকজন েলাক প াশজন েলাকেক হািরেয় েদয় েকমন কের, আর েতামােকi বা আমরা 
েদখেত eেসিছ েকন?’ 
 
        “তাঁর লীলা েয আধাের pকাশ কেরন, েসখােন িবেশষ শিk। 
 
        “জিমদার সব জায়গায় থােকন। িকnt aমুক ৈবঠকখানায় িতিন pায় বেসন। ভk তাঁর ৈবঠকখানা। ভেkর 
হদেয় িতিন লীলা করেত ভালবােসন। ভেkর hদেয় তাঁর িবেশষ শিk aবতীণর্ হয়। 
 
        “তাঁর লkণ িক? েযখােন কাযর্ েবিশ, েসখােন িবেশষ শিkর pকাশ। 
 
        “ei আদয্াশিk আর পরbh aেভদ। eকিটেক েছেড় আর-eকিটেক িচnা করবার েজা নাi। েযমন 
েজয্ািতঃ আর মিণ! মিণেক েছেড় মিণর েজয্ািতঃেক ভাববার েজা নাi, আবার েজয্ািতঃেক েছেড় মিণেক ভাববার 
েজা নাi। সাপ আর িতযর্gিত। সাপেক েছেড় িতযর্gিত ভাববার েজা নাi, আবার সােপর িতযর্gিত েছেড় সাপেক 
ভাববার েজা নাi।” 
 

[bাhসমাজ o মানুেষ ঈ রদশর্ন -- িসd o সাধেকর pেভদ ] 
 
        “আদয্াশিki ei জীবজগৎ, ei চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। aনুেলাম, িবেলাম। রাখাল, নেরnd আর আর 
েছাকরােদর জনয্ বয্s হi েকন? হাজরা বলেল, তুিম oেদর জনয্ বয্s হেয় েবড়াc; তা ঈ রেক ভাবেব কখন? 
(েকশব o সকেলর ঈষৎ হাসয্) 
 
        “তখন মহা িচিnত হলুম। বললুম, মা eিক হল। হাজরা বেল, oেদর জনয্ ভাব েকন? তারপর েভালানাথেক 
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িজjাসা করলুম। েভালানাথ বলেল, ভারেত1 oi কথা আেছ। সমািধs েলাক সমািধ েথেক েনেম েকাথায় দাঁড়ােব? 
তাi সttgণী ভk িনেয় থােক। ভারেতর ei নিজর েপেয় তেব বাঁচলুম! (সকেলর হাসয্) 
 
        “হাজরার েদাষ নাi। সাধক aবsায় সব মনটা ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের তাঁর িদেক িদেত হয়। িসd aবsায় 
আলাদা কথা, তাঁেক লাভ করবার পর aনুেলাম িবেলাম। েঘাল েছেড় মাখন েপেয়, তখন েবাধ হয়, ‘েঘােলরi 
মাখন, মাখেনরi েঘাল।’ তখন িঠক েবাধ হয়, িতিনi সব হেয়েছন। েকানখােন েবিশ pকাশ, েকানখােন কম 
pকাশ। 
 
        “ভাবসমুd uথলােল ডাঙায় eকবাঁশ জল। আেগ নদী িদেয় সমুেd আসেত হেল eঁেকেবঁেক ঘুের আসেত 
হত। বেনয্ eেল ডাঙায় eকবাশঁ জল। তখন েসাজা েনৗকা চািলেয় িদেলi হল। আর ঘুের েযেত হয় না। ধানকাটা 
হেল, আর আেলর uপর িদেয় ঘুের ঘুের আসেত হয় না! েসাজা eকিদক িদেয় েগেলi হয়। 
 
        “লােভর পর তাঁেক সবতােতi েদখা যায়। মানুেষ তাঁর েবিশ pকাশ। মানুেষর মেধয্ সttgণী ভেkর িভেতর 
আরo েবিশ pকাশ -- যােদর কািমনী-কা ন েভাগ করবার eেকবাের icা নাi। (সকেল িনsb) সমািধs বয্িk 
যিদ েনেম আেস, তাহেল েস িকেস মন দাঁড় করােব? তাi কািমনী-কা নতয্াগী সttgণী dভেkর স  দরকার 
হয়। না হেল সমািধs েলাক িক িনেয় থােক?” 
 

[bাhসমাজ o ঈ েরর মাতৃভাব -- জগেতর মা ] 
 
        “িযিন bh, িতিনi আদয্াশিk। যখন িনিkয়, তখন তাঁেক bh বিল। পুrষ বিল। যখন সৃি , িsিত, pলয় 
ei সব কেরন তাঁেক শিk বিল। pকৃিত বিল। পুrষ আর pকৃিত। িযিনi পুrষ িতিনi pকৃিত। আনnময় আর 
আনnময়ী। 
 
        “যার পুrষ jান আেছ, তার েমেয় jানo আেছ। যার বাপ jান আেছ, তার মা jানo আেছ। (েকশেবর 
হাসয্) 
 
        “যার anকার jান আেছ, তার আেলা jানo আেছ। যার রাত jান আেছ, তার িদন jানo আেছ। যার 
সুখ jান আেছ, তার dঃখ jানo আেছ। তুিম oটা বুেঝছ?” 
 
        “েকশব (সহােসয্) -- হাঁ বুেঝিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- মা -- িক মা? জগেতর মা। িযিন জগৎ সৃি  কেরেছন, পালন করেছন। িযিন তাঁর েছেলেদর 
সবর্দা রkা করেছন। আর ধমর্, aথর্, কাম, েমাk -- েয যা চায়, তাi েদন। িঠক েছেল মা ছাড়া থাকেত পাের না। 
তার মা সব জােন। েছেল খায়, দায়, েবড়ায়; aত শত জােন না। 
 
        েকশব -- আেj হাঁ। 
 
                                                 
1 ‘ভারত’ aথর্াৎ মহাভারত। ীযুk েভালানাথ তখন কালীবািড়র মুhরী, ঠাকুরেক ভিk কিরেতন o মােঝ মােঝ িগয়া মহাভারত 

নাiেতন। ৺দীননাথ খাজা ীর পরেলােকর পর েভালানাথ কালীবািড়র খাজা ী হiয়ািছেলন। 


