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ততৃীয় পিরে�দ 

 

নবাই ৈচতনয, নের�, বাবরুাম, লাট,ু মিণ, রাখাল, িনর�ন, অধর 

 

        ঠাকরু িনেজর ঘের আিসয়া বিসয়ােছন। বলরাম আ� আিনয়ািছেলন! ঠাকরু �ীযু� রাম চাটুেজযেক 

বিলেতেছন -- েতামার েছেলর জনয আমমিল িনেয় েযে। ঘের �ীযু� নবাই ৈচতনয বিসয়ােছন। িতিন লাল কাপড় 

পিরয়া আিসয়ােছন। 

 

        উৎেরর ললা বারাাায় ঠাকরু  াজরার সি ত ককা কি েতেছন। ��চারী  িরতাল ভ� ঠাকেুরর জনয 

িদয়ােছন। -- েসই ককা  ইেতেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- ��চারীর ঔষধ আমার েবশ খােট -- েলাকটা িঠক। 

 

         াজরা -- িক� েবচারী সংসাের পেড়েছ -- িক কের! েকা�গর েকেক নবাই ৈচতনয  েসেছন। িক� সংসারী 

লাল কাপড় পরা! 

 

        �ীরামক�ৃ -- িক বলব! আর আিম েদিখ ঈ�র িনেজই  ই-সব মানুষরপ ধারণ কের রেয়েছন। তখন 

কারেক িকছ ুবলেত পাির না। 

 

        ঠাকরু আবার ঘেরর মেধয আিসয়ােছন।  াজরার সি ত নেরে�র ককা কি েতেছন। 

 

         াজরা -- “নের� আবার েমাক�মায় পেড়েছ।” 

 

        �ীরামক�ৃ -- শি� মােন না। েদ ধারণ করেল শি� মানেত  য়। 

 

         াজরা -- বেল, আিম মানেল সকেলই মানেব, -- তা েকমন কের মািন। 

 

        “অত দরূ ভাল নয়।  খন শি�রই  লাকায়  েসেছ। জজসাে ব পযর্  যখন সাাী েদয়, তােঁক সাাীর 

বাে� েনেম  েস দাড়ঁােত  য়।” 

 

        ঠাকরু মা�ারেক বিলেতেছন -- েতামার সে� নেরে�র েদখা  য় নাই? 

 

        মা�ার -- আ�া, আজকাল  য় নাই। 

 

        �ীরামক�ৃ --  কবার েদখা কেরা না -- আর গািড় কের আনেব। 

 

        ( াজরার �িত) -- “আ�া,  খানকার সে� িক তার সল�?” 

 

         াজরা -- আপনার সা াযয পােব। 
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        �ীরামক�ৃ -- ভবনাক? সং�ার না কাকেল  খােন  ত আেস? 

 

        “আ�া,  িরশ, লাটু -- েকবল ধযান কের; -- উমেনা িক?” 

 

         াজরা --  া,ঁ েকবল ধযান করা িক? আপনােক েসবা কের, েস  ক। 

 

        �ীরামক�ৃ --  েব! -- েরা উেঠ িগেয় আবার েকউ আসেব। 

 

[মিণর �িত নানা উপেদশ। �ীরামকেৃ�র স জাব�া ] 

 

         াজরা ঘর  ইেত চিলয়া েগেলন।  খনে স�যার েদির আেছ। ঠাকরু ঘের বিসয়া  কাে্ মিণর সি ত ককা 

কি েতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মিণর �িত) -- আ�া, আিম যা ভাবাব�ায় বিল, তােত েলােকর আকষরণ  য়? 

 

        মিণ -- আ�া, খবু  য়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েলােক িক ভােব? ভাবাব�ায় েদখেল িকছ ুেবাধ  য়? 

 

        মিণ -- েবাধ  য়,  কধাের �ান, ে�ম, ৈবরাগয -- তার উপর স জাব�া। িভতর িদেয় কত জা াজ চেল 

েগেছ, তব ুস জ! ে অব�া অেনেক বঝুেত পাের না -- দ-চারজন িক� েইেতই আক�ৃ  য়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েঘাষপাড়ার মেত ঈ�রেক ‘স জ’ বেল। আর বেল, স জ না  েল স জেক না যায় েচনা।      

 

[�ীরামক�ৃ ে অিভমান ে অ ংকার। “আিম য� িতিন য�ী” ] 

 

        �ীরামক�ৃ (মিণর �িত) -- আ�া, আমার অিভমান আেছ? 

 

        মিণ -- আ�া,  কটু আেছ। শরীররাা আর ভি�র-ভে�র জনয, -- �ান-উপেদেশর জনয। তাে আপিন 

�াকরনা কের েরেখেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম রািখ নাই; -- িতিনই েরেখ িদেয়েছন। আ�া, ভাবােবেশর সময় িক  য়? 

 

        মিণ -- আপিন তখন বলেলন, ষ�ভূিমেত মন উেঠ ঈ�রীয় রপ দশরন  য়। তারপর ককা যখন কন, তখন 

প�মভূিমেত মন নােম। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িতিনই সব কে�ন। আিম িকছইু জািন না। 

 

        মিণ -- আ�া, তাই জনযই েতা  ত আকষরণ! 
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[Why all Scriptures -- all Religions -- are true -- 
�ীরামক�ৃ ে িবরু শােের সমময় ] 

 

        মিণ -- আ�া, শােে দরকম বেলেছ।  ক পরুােণর মেত ক�ৃেক িচদাৎা, রাধােক িচ�ি� বেলেছ। আর 

 ক পরুােণ ক�ৃই কালী -- আদযাশি� বেলেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েদবীপরুােণর মত।  -মেত কালীই ক�ৃ  েয়েছন। 

 

        “তা  েলই বা! -- িতিন অন্, পকে অন্।” 

 

         ই ককা শিনয়া মিণ অবাা   ইয়া িকয়ৎাণ চুপ কিরয়া রি েলন। 

 

        মিণ -- ে বেুঝিছ। আপিন েযমন বেলন, ছােদ উঠা িনেয় ককা। েয েকান উপােয় উঠেত পারেলই  ল -- 

দিড়, বাশঁ -- েয েকান উপােয়। 

 

        �ীরামক�ৃ --  ইিট েয বেুঝেছ,  টুক ুঈ�েরর দয়া। ঈ�েরর কপৃা না  েল সংশয় আর যায় না। 

 

        “ককাটা  ই -- েকানরকেম তারঁ উপর যােত ভি�  য় -- ভালবাসা  য়। নানা খবের কাজ িক?  কটা পক 

িদেয় েযেত েযেত যিদ তারঁ উপর ভালবাসা  য়, তা েলই  ল। ভালবাসা  েলই তােঁক লাভ করা যােব। তারপর 

যিদ দরকার  য়, িতিন সব বিুঝেয় িদেবন -- সব পেকর খবর বেল িদেবন। ঈ�েরর উপর ভালবাসা  েলই  ল -- 

নানা িবচােরর দরকার নাই। আম েখেত  েয়ছ, আম খাে; কত ডাল, কত পাতা --  -সেবর ি সােবর দরকার 

নাই।  নুমােনর ভাব -- ‘আিম বার িতিক না্ জািন না --  ক রামিচ্া কির’।” 

 

[সংসারতযাগ ে ঈ�রলাভ। ভে�র স�য় না যদ�ৃালাভ? ] 

 

        মিণ --  খন  রপ ই�া  য় েয, কমর খবু কেম যায়, -- আর ঈ�েরর িদেক খবু মন িদই। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আ া! তা  েব বইিক! 

 

        “িক� �ানী িনিলর্   েয় সংসাের কাকেত পাের।” 

 

        মিণ -- আ�া, িক� িনিলর্   েত েগেল িবেশষ শি� চাই। 

 

        �ীরামক�ৃ --  া,ঁ তা বেট। িক�  য়েতা তুিম (সংসার) েচেয়িছেল। 

 

        “ক�ৃ �ীমতীর হদেয়ই িছেলন, িক� ই�া  ল, তাই মানুষরেপ লীলা। 

 

        “ খন �াকরনা কেরা, যােত  -সব কেম যায়। 
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        “আর মন েকেক তযাগ  েলই  ল।” 

 

        মিণ -- েস যারা বাি ের তযাগ করেত পাের না। উচুঁ কােকর জনয  েকবােরই তযাগ -- মেনর তযাগ ে 

বাি েরর তযাগ। 

 

        ঠাকরু চুপ কিরয়া আেছন। আবার ককা কি েতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- ৈবরাগয মােন িক বল েদিখ? 

 

        মিণ -- ৈবরাগয মােন শধ ুসংসাের িবরাগ নয়। ঈ�ের অনুরাগ আর সংসাের িবরাগ। 

 

        �ীরামক�ৃ --  া,ঁ িঠক বেলছ। 

 

        “সংসাের টাকার দরকার বেট, িক� উমেনার জনয অত েভেবা না। যদ�ৃালাভ --  ই ভােলা। স�েয়র জনয 

অত েভেবা না। যারা তােঁক মন �াণ সমপরণ কের -- যারা তারঁ ভ�, শরণাগত, -- তারা ে-সব অত ভােব না। য্ 

আয় -- ত্ বযয়।  কিদক েকেক টাকা আেস, আর- কিদক েকেক খরচ  েয় যায়।  র নাম যদ�ৃালাভ। গীতায় 

আেছ।” 

 

[�ীয�ু  িরপদ, রাখাল, বাবরুাম, অধর �ভৃিতর ককা ] 

 

        ঠাকরু  িরপদর ককা কি েতেছন। -- “ িরপদ েসিদন  েসিছল।” 

 

        মিণ (স াসয) --  িরপদ কককতা জােন। ��াদচির্, �ীকেৃ�র জ�ককা --  -সব েবশ সুর কের বেল। 

 

        �ীরামক�ৃ -- বেট েসিদন তার চা ুেদখলাম, েযন চেড় রেয়েছ। বললাম, “তুই িক খবু ধযান কিরস?” তা 

মাকা ে ঁট কের কােক। আিম তখন বললাম, অত নয় ের! 

 

        স�যা  ইল। ঠাকরু মার নাম কিরেতেছন ে িচ্া কিরেতেছন। 

 

        িকয়ৎাণ পের ঠাকরুবািড়েত আরিত আরআ  ইল। �াবণ শুা  াদশী। ঝলুন-উৎসেবর ি তীয় িদন। চাদঁ 

উিঠয়ােছ! মিার, মিার �া�ণ, উদযান, -- আনাময়  ইয়ােছ। রাত আটটা  ইল। ঘের ঠাকরু বিসয়া আেছন। 

রাখাল ে মা�ারে আেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �িত) -- বাবরুাম বেল, ‘সংসার! -- েের বাবা!’ 

 

        মা�ার -- ে েশানা ককা। বাবরুাম সংসােরর িক জােন? 

 

        �ীরামকৃ� --  া,ঁ তা বেট। িনর�ন েদেখছ, -- খবু সরল! 

 

        মা�ার -- আ�া,  া।ঁ তার েচ ােরেতই আকষরণ কের। েচােখর ভাবিট েকমন। 
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        �ীরামক�ৃ -- শধ ুেচােখর ভাব নয় -- সম�। তার িবেয় েদেব বেলিছল, -- তা েস বেলেছ, আমায় ডুবেুব 

েকন? (স াসয)  যাগঁা, েলােক বেল, েখেট-খেুট িগেয় পিরবােরর কােছ িগেয় বসেল নািক খবু আনা  য়। 

 

        মা�ার -- আ�া, যারা েইভােব আেছ, তােদর  য় বইিক! 

 

        (রাখােলর �িত, স ােসয) --  কজািমন  ে� -- leading question. 
 

        �ীরামক�ৃ (স ােসয) -- মােয় বেল, েছেলর  কটা গাছতলা কের িদেল বািঁচ! েরােদ ঝলসা েপাড়া  েয় 

গাছতলায় বসেব। 

 

        মা�ার -- আ�া, রকমাির বাপ-মা আেছ। ম�ু বাপ েছেলেদর িবেয় েদয় না। যিদ েদয় েস খবু ম�ু! 

(ঠাকেুরর  াসয)। 

 

[অধেরর ে মা�ােরর কালীদশরন। অধেরর চ�নাকতীকর ে সীতাকেুের গগ ] 

 

        �ীযু� অধর েসন কিলকাতা  ইেত আিসয়া ভূিম�  ইয়া �ণাম কিরেলন।  কটু বিসয়া কালীদশরন জনয 

কালীঘের েগেলন। 

 

        মা�ারে কালীদশরন কিরেলন। তৎপের চাদঁিনর ঘােট আিসয়া গ�ার কেুল বিসেলন। গ�ার জল েজযাৎৎায় 

ঝকঝক কিরেতেছ। সেব েজায়ার আিসল। মা�ার িনজরেন বিসয়া ঠাকেুরর অ�ুত চির্ িচ্া কিরেতেছন -- তা ঁার 

অ�ুত সমািধ অব�া -- মহুমরুহ্ ভাব -- ে�মানা -- অিব�া্ ঈ�রককা�স� -- ভে�র উপর অকিৃ্ম েৎ  -- 

বালেকর চির্ --  ই সব �রণ কিরেতেছন। আর ভািবেতেছন -- ইিন েক -- ঈ�র িক ভে�র জনয েদ  ধারণ 

কের  েসেছন? 

 

        অধর, মা�ার, ঠাকেুরর ঘের িফিরয়া িগয়ােছন। অধর চ��ােম কমর উপলো িছেলন। িতিন চ�নাক তীেকরর 

ে সীতাকেুের গগ কিরেতেছন। 

 

        অধর -- সীতাকেুের জেল আমেনর িশখা িজজার নযায় লকলক কের। 

 

        �ীরামক�ৃ --   েকমন কের  য়? 

 

        অধর -- জেল ফসফরাস (phosphorus) আেছ। 

 

        �ীযু� রাম চাটুেজয ঘের আিসয়ােছন। ঠাকরু অধেরর কােছ তারঁ সুখযািত কিরেতেছন। আর বিলেতেছন, 

“রাম আেছ, তাই আমােদর অত ভাবেত  য় না।  িরশ, লাটু,  েদর েডেক-ডুেক খােয়ায়। েরা  য়েতা  কলা 

েকাকায় ধযান কে�। েসখান েকেক রাম েডেক-ডুেক আেন।” 

 


