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হাজরা মহাশয় 

 

        হাজরা মহাশয় এখােন দু  বসর  েেন। িতিন ঠাকেুরর জ�ভূিম কামারপকুেুরর িনকট তর্  িসসও  ােম 

�থম তাহঁােক দশরন কেরন, ১৮৮০ �্:। এু  ােম ঠাকেুরর ভািগেনয়, িপসতুেতা ভিগন্ েহমাি�ন্ েদ ্র প�ু, 

�্যু� হদয় মেুখাপাাধােয়র  াস। ঠাকরু তখন হদেয়র  াট্েত   িিিত কিরেতিেেেন। 

 

        িসসেওর িনকট তর্  মরােগাও  ােম হাজরা মহাশেয়র িন াস। তাহঁার ি ষয়-স�িৎ, জিম �ভৃিত একরকম 

 েে। পির ার, স�ান-স�িত  েে। একরকম চিেয়া যায়। িকে ুেদনাস  েে,  �াজ হাজার টাকা। 

 

        েযৗ নকাে হুেত তাহঁার ৈ রােগধর ভা  -- েকাথায় সাা,ু েকাথায় ভ�, খুঁিজয়া ে ওান। যখন দিকেষের-

কাে্ ািওেত �থম  েসন স েসখােন থািকেত চান ঠাকরু তাহঁার ভি�ভা  েদিখয়া স েদেশর পিরিচত  িেয়া, 

সখােন যৎ কিরয়া িনেজর কােে রােখন। 

 

        হাজরার �ান্র ভা । ঠাকেুরর ভি�ভা  স েোকরােদর জনধ  ধাকেুতা পে� কেরন না। মােঝ মােঝ 

তাহঁােক মহাপরুষ  িেয়া মেন কেরন।   ার কখনস সামানধ  িেয়া �ান কেরন। 

 

        িতিন ঠাকেুরর ঘেরর দিকষ-পেূ রর  ারা�ায়  সন কিরয়ােেন। েসুখােনু মাো েুয়া  েনক জপ 

কেরন। রাখাে �ভৃিত ভে�রা ে িশ জপ কেরন না  িেয়া েোেকর কােে িন�া কেরন। 

 

        িতিন  চােরর  ও পকপাত্।  চার  চার কিরয়া তাহঁার এক�কার শিচ াু হুয়ােে। তাহঁার  য়স �ায় 

৩৮ হুে । 

 

        হাজরা মহাশয় ঘের �ে শ কিরেেন। ঠাকরু   ার ঈষব ভা াি � হুয়ােেন স কথা কিহেতেেন। 

 

[ঈের �াথরনা িক শেনন? ঈেেরর জনধ  �ন কর, শনে ন ] 

 

        �্রামক�ৃ (হাজরার �িত) -- তুিম যা করে তা িঠক, -- িক� িঠক িঠক  সেে না। 

 

        “কার িন�া কেরা না -- েপাকািটরস না। তুিম িনেজু েতা  ে, েোমস মিুনর কথা। েযমন ভি� �াথরনা 

করে  েতমিন সটাস  েে  -- ‘েযন কার িন�া না কির’।” 

 

        হাজরা -- (ভি�) �াথরনা করেে িতিন শনে ন? 

 

        �্রামক�ৃ -- এক -- েশা --  ার! যিদ িঠক হয় -- যিদ  �িরক হয়। ি ষয়্ েোক েযমন েেেে িক �্র 

জনধ কােঁদ েসসপ ঈেেরর জনধ কু কােঁদ? 

 

[প ূরকথা -- �্র  সুেখ কামারপকুরু াস্র থর থর ক� ] 
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        “স-েদেশ একজেনর পির াের  সুখ হেয়িেে। সারে  না মেন কের েোকটা থর থর কের কাপঁেত োগেো 

--  �ান হয়  র িক! 

 

        “এসপ ঈেেরর জনধ েক হে�!” 

 

        হাজরা ঠাকেুরর পােয়র ােুা েুেতেেন। 

 

        �্রামক�ৃ (স�িুচত হুয়া) -- “উগেনা িক?” 

 

        হাজরা -- যারঁ কােে  িম রেয়িে তারঁ পােয়র ােুা ে  না? 

 

        �্রামক�ৃ -- ঈেরেক তু� কর, সকেেু তু� হে । তি�ন  তুে� জগব তু�ম । ঠাকরু যখন ে�ৗপদ্র হািঁওর 

শাক েখেয়  েেেন,  িম তৃ� হেয়িে, তখন জগবসু� জ্  তৃ� -- েহউ-েঢউ হেয়িেে! কু মিুনরা েখেে িক জগব 

তু� হেয়িেে -- েহউ-েঢউ হেয়িেে? 

 

        ঠাকরু েোকিশকাথর িকে ুকমর করেত হয়, এু কথা  িেেতেেন। 

 

[প ূরকথা --  টতোর সাাুর গরপাদকা স শাে ামপজূা ] 

 

        �্রামক�ৃ (হাজরার �িত) -- �ানোেভর পরস েোকিশকার জেনধ পজূািদ কমর রােখ। 

 

        “ িম কাে্ঘের যাু,   ার ঘেরর এু স  পট নম�ার কির; তাু সকেে কের। তারপর  ভধাস হেয় 

েগেে যিদ না কের তাহেে মন হু ফুু  করে । 

 

        “ টতোয় স�ধাস্েক েদখোম। েয  সেন গরপাদকা েরেখেে তারু উপের শাে ামস েরেখেে! স পজূা 

করেে!  িম িজ�াসা করোম, ‘যিদ এতদরূ �ান হেয় থােক তে  পজূা করা েকন? স�ধাস্  েেে, -- স ু করা 

যাে� -- এ স একটা করোম। কখনস ফুেটা এ-পােয় িদোম;   ার কখনস একটা ফুে স-পােয় িদোম।’ 

 

        “েদহ থাকেত কমরতধাগ কর ার েজা নাু -- পাকঁ থাকেত ভুওভুিও হে ু।” 

1
 

 

[The three stages -- শা�, গরমখু, সাানা; Goal �তধক ] 
 

        (হাজরােক) -- “এক �ান থাকেেু  েনক �ানস  েে। শা ুশা� পেও িক হে ? 

 

        “শাে�  ািেেত িচিনেত িমেশে  েে -- িচিনটুক ুেসয়া  ও কিঠন। তাু শাে�র মমর সাামুেুখ গরমেুখ শেন 

িনেত হয়। তখন  র  ে�র িক দরকার? 

                                                 
১ ন িহ েদহভতৃা শকধ্ তধ�ু্ কমরাষধেশষতে।                                                                    [গ্তা, ১৮।১১] 
  য� কমরফেতধাগ্ স তধাগ্তধিভা্য়েত ৷৷                                             
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        “িচিঠেত খ র এেসেে, -- ‘পাচঁ েসর সে�শ পাঠাু া --  র একখানা েরেেপেও কাপও পাঠাু া।’ এখন 

িচিঠখািন হািরেয় েগে। তখন  ধ্ হেয় চারিদেক েখােঁজ।  েনক েখাজঁ ার পর িচিঠখািন েপেে, পেও েদেখ, -- 

িেেখেে -- ‘পাচঁ েসর সে�শ  র একখানা েরেেপেও কাপও পাঠাু া।’ তখন িচিঠখািন   ার েফেে েদয়।  র 

িক দরকার? এখন সে�শ  র কাপেওর েযাগাও করেেু হে। 

 

        (মখুেু�,  া রুাম, মা�ার �ভৃিত ভ�েদর �িত) -- “স  স�ান েজেন তারপর ডু  দাস। পকুেুরর  মকু 

জায়গায় ঘিটটা পেও েগেে, জায়গািট িঠক কের েদেখ িনেয় েসুখােন ডু  িদেত হয়। 

 

        “শাে�র মমর গরমেুখ শেন িনেয়, তারপর সাান করেত হয়। এু সাান িঠক হেে তে  �তধক দশরন হয়। 

 

        “ডু  িদেে তে  েতা িঠক িঠক সাান হয়!  েস  েস শাে�র কথা িনেয় েক ে ি চার করেে িক হে ? 

শধাোরা পেথ যা ারু কথা -- সু িনেয় মরেে -- মর শধাোরা, ডু  েদয় না! 

 

        “যিদ  ে ডু  িদেেস হা�র-কিুমেরর ভয়  েে -- কাম-ে াাািদর ভয়  েে। -- হেদু েমেখ ডু  দাস -- 

তারা কােে  সেত পারে  না। ি ে ক-ৈ রাগধ হেদু।” 


