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নবম পিরেcদ
মা -- কালী bh -- পূণj
র্ ােনর পর aেভদ
আহারােn সকেল পান খাiেত বািড় pতয্াগমেনর uেদয্াগ কিরেতেছন। যাiবার পূেবর্ ঠাকুর ীরামকৃ
িবজেয়র সিহত eকােn বিসয়া কথা কিহেতেছন। েসখােন মাsার আেছন।
[bাhসমােজ ঈ েরর মাতৃভাব -- Motherhood of God]
ীরামকৃ -- তুিম তাঁেক মা মা বেল pাথর্না করিছেল। e-খুব ভাল। কথায় বেল, মােয়র টান বােপর েচেয়
েবিশ। মােয়র uপর েজার চেল, বােপর uপর চেল না। ৈtেলােকয্র মােয়র জিমদারী েথেক গািড় গািড় ধন
আসিছল, সে কত লাল পাগিড়oয়ালা লািঠ হােত dারবান। ৈtেলাকয্ রাsায় েলাকজন িনেয় দাঁিড়েয়িছল, েজার
কের সব ধন েকেড় িনেল। মােয়র ধেনর uপর খুব েজার চেল। বেল নািক েছেলর নােম েতমন নািলশ চেল না।
িবজয় -- bh যিদ মা, তাহেল িতিন সাকার না িনরাকার?
ীরামকৃ -- িযিন bh, িতিন কালী (মা আদয্াশিk)। যখন িনিkয়, তাঁেক bh বেল কi। যখন সৃি ,
িsিত, pলয় -- ei সব কাজ কেরন, তাঁেক শিk বেল কi। িsর জল bেhর uপমা। জল েহলেচ dলেচ, শিk বা
কালীর uপমা। কালী! িকনা -- িযিন মহাকােলর (bেhর) সিহত রমণ কেরন। কালী “সাকার আকার িনরাকারা।”
েতামােদর যিদ িনরাকার বেল িব াস, কালীেক েসirপ িচnা করেব। eকটা দৃঢ় কের তাঁর িচnা করেল িতিনi
জািনেয় েদেবন, িতিন েকমন। শয্ামপুকুের েপৗঁিছেল েতলীপাড়াo জানেত পারেব। জানেত পারেব েয িতিন ধু
আেছন (aিsমাtm) তা নয়। িতিন েতামার কােছ eেস কথা কেবন -- আিম েযমন েতামার সে কথা কিc।
িব াস কেরা সব হেয় যােব। আর-eকিট কথা -- েতামার িনরাকার বেল যিদ িব াস, তাi িব াস দৃঢ় কের কেরা।
িকnt মতুয়ার বুিd (Dogmatism) কেরা না। তাঁর সmেn eমন কথা েজার কের বেলা না েয িতিন ei হেত
পােরন, আর ei হেত পােরন না। বেলা আমার িব াস িতিন িনরাকার, আর কত িক হেত পােরন িতিন জােনন।
আিম জািন না। বুঝেত পাির না। মানুেষর eকছটাক বুিdেত ঈ েরর srপ িক বুঝা যায়? eকেসর ঘিটেত িক
চারেসর dধ ধের? িতিন যিদ কৃপা কের কখনo দশর্ন েদন, আর বুিঝেয় েদন, তেব বুঝা যায়; নেচৎ নয়।
‘িযিন bh, িতিনi শিk, িতিনi মা।’
“pসাদ বেল মাতৃভােব আিম তtt কির যাঁের।
েসটা চাতের িক ভাঙেবা হাঁিড়, েবাঝনা ের মন ঠাের েঠাের ।।
“আিম তtt কির যাঁের। aথর্াৎ আিম েসi bেhর তtt করিছ। তাঁেরi মা মা বেল ডাকিছ। আবার রামpসাদ
oi কথাi বলেছ, -আিম কালীbh েজেন মমর্, ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ।
“aধমর্ িকনা aসৎ কমর্। ধমর্ িকনা ৈবধী কমর্ -- eত দান করেত হেব, eত bাhণ েভাজন করােত হেব, ei
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সব ধমর্।”
িবজয় -- ধমর্াধমর্ তয্াগ করেল িক বািক থােক?
ীরামকৃ -- dাভিk। আিম মােক বেলিছলাম, মা! ei লo েতামার ধমর্, ei লo েতামার aধমর্,
আমায় dাভিk দাo; ei লo েতামার পাপ, আমায় dাভিk দাo; ei লo েতামার jান, ei লo েতামার
ajান, আমায় dাভিk দাo! েদখ, jান পযর্n আিম চাi নাi। আিম েলাকমানয্o চাi নাi। ধমর্াধমর্ ছাড়েল
dাভিk -- aমলা, িন াম, aেহতুকী ভিk -- বািক থােক।
[bাhসমাজ o েবদাn pিতপাদয্ bh -- আদয্াশিk ]
bাhভk -- িতিন আর তাঁর শিk িক তফাত?
ীরামকৃ -- পূণর্jােনর পর aেভদ। েযমন মিণর েজয্ািতঃ আর মিণ, aেভদ। মিণর েজয্ািতঃ ভাবেলi
মিণ ভাবেত হয়। dধ আর dেধর ধবলt েযমন aেভদ। eকটােক ভাবেলi আর-eকটােক ভাবেত হয়। িকnt e
aেভদ jান -- পূণর্jান না হেল হয় না। পূণর্jােন সমািধ হয়, চতুিবর্ংশিত তtt েছেড় চেল যায় -- তাi aহংতtt
থােক না। সমািধেত িক েবাধ হয় মুেখ বলা যায় না। েনেম eকটু আভােসর মেতা বলা যায়। যখন সমািধ ভে র
পর ‘oঁ oঁ’ বিল, তখন আিম eকেশা হাত েনেম eেসিছ। bh েবদিবিধর পার, মুেখ বলা যায় না। েসখােন ‘আিম’
‘তুিম’ নাi।
“যতkণ ‘আিম’ ‘তুিম’ আেছ, যতkণ ‘আিম pাথর্না িক ধয্ান করিছ’ e-jান আেছ, ততkণ ‘তুিম’ (ঈ র)
pাথর্না নেছা, e-jানo আেছ; ঈ রেক বয্িk বেল েবাধ আেছ। তুিম pভু, আিম দাস; তুিম পূণর্, আিম aংশ;
তুিম মা, আিম েছেল -- e-েবাধ থাকেব। ei েভদেবাধ; আিম eকিট, তুিম eকিট। e েভদেবাধ িতিনi করােcন।
তাi পুrষ-েমেয়, আেলা-anকার -- ei সব েবাধ হেc। যতkণ ei েভদেবাধ, ততkণ শিk (Personal
God) মানেত হেব। িতিনi আমােদর িভতর ‘আিম’ েরেখ িদেয়েছন। হাজার িবচার কর, ‘আিম’ আর যায় না।
আর িতিন বয্িk হেয় েদখা েদন।
“তাi যতkণ ‘আিম’ আেছ -- েভদবুিd আেছ -- ততkণ bh িনgর্ণ বলবার েজা নাi। ততkণ সgণ bh
মানেত হেব। ei সgণ bhেক েবদ, পুরাণ, তেnt কালী বা আদয্াশিk বেল েগেছ।”
িবজয় -- ei আদয্াশিk দশর্ন আর oi bhjান, িক uপােয় হেত পাের?
ীরামকৃ -- বয্াকুল hদেয় তাঁেক pাথর্না কেরা। আর কাঁেদা! eirেপ িচtশিk হেয় যােব। িনমর্ল জেল
সূেযর্র pিতিবm েদখেত পােব। ভেkর আিমrপ আরিশেত েসi সgণ bh আদয্াশিk দশর্ন করেব। িকnt আরিশ
খুব েপাঁছা চাi। ময়লা থাকেল িঠক pিতিবm পড়েব না।
“যতkণ ‘আিম’ জেল সূযের্ ক েদখেত হয়, সূযর্য্েক েদখবার আর েকানrপ uপায় হয় না। আর যতkণ
pিতিবm সূযর্েক েদখবার uপায় নাi, ততkণ pিতিবm সূযর্i েষাল আনা সতয্ -- যতkণ আিম সতয্ ততkণ
pিতিবm সূযর্o সতয্ -- েষাল আনা সতয্। েসi pিতিবm সূযর্i আদয্াশিk।
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“bhjান যিদ চাo -- েসi pিতিবmেক ধের সতয্ সূেযর্র িদেক যাo। েসi সgণ bh, িযিন pাথর্না েনন
তাঁেরi বেলা, িতিনi েসi bhjান িদেবন। েকননা, iিনi সgণ bh, িতিনi িনgর্ণ bh, িযিনi শিk, িতিনi
bh। পূণর্jােনর পর aেভদ।
“মা bhjানo েদন। িকnt dভk pায় bhjান চায় না।
“আর-eক পথ -- jানেযাগ, বড় কিঠন পথ। bাhসমােজর েতামরা jানী নo, ভk! যারা jানী, তােদর
িব াস েয bh সতয্, জগৎ িমথয্া, spবৎ। আিম, তুিম, সব spবৎ!”
[bাhসমােজ িবেdষভাব ]
“িতিন anযর্ামী! তাঁেক সরল মেন, dমেন pাথর্না কর। িতিন সব বুিঝেয় িদেবন। aহংকার তয্াগ কের
তাঁর শরণাগত হo; সব পােব।
“আপনােত আপিন েথেকা মন েযo নােকা কাr ঘের।
যা চািব তাi ব’েস পািব েখাঁজ িনজ anপুের।
পরম ধন ei পরশমিণ, যা চািব তাi িদেত পাের
কত মিণ পেড় আেছ, িচnামিণর নাচ dয়াের।।
“যখন বািহের েলােকর সে িমশেব, তখন সকেলেক ভালবাসেব, িমেশ েযন eক হেয় যােব -- িবেdষভাব
আর রাখেব না। ‘o-বয্িk সাকার মােন, িনরাকার মােন না; o িনরাকার মােন, সাকার মােন না; o িহnু, o
মুসলমান, o ী ান’ -- ei বেল নাক িসটেক ঘৃণা কেরা না! িতিন যােক েযমন বুিঝেয়েছন। সকেলর িভn িভn
pকৃিত জানেব, েজেন তােদর সে িমশেব, -- যত দূর পার। আর ভালবাসেব। তারপর িনেজর ঘের িগেয় শািn
আনnেভাগ করেব। ‘jানদীপ েjেল ঘের bhময়ীর মুখ েদেখা না।’ িনেজর ঘের s-srপেক েদখেত পােব।
“রাখাল যখন গr চরােত যায়, গr সব মােঠ িগেয় eক হেয় যায়। eক পােলর গr। যখন সnয্ার সময়
িনেজর ঘের যায়, আবার পৃথক হেয় যায়। িনেজর ঘের ‘আপনােত আপিন থােক’।”
[সnয্ােস স য় কিরেত নাi -- ীযুk েবণী পােলর aেথর্র সdয্বহার ]
রািt দশটার পর ীরামকৃ দিkেণ েরর কালীবািড়েত িফিরবার জনয্ গািড়েত uিঠেলন। সে di-eকজন
েসবক ভk। গভীর anকার, গাছতলায় গািড় দাঁিড়েয়। েবণী পাল রামলােলর জনয্ লুিচ িম াnািদ গািড়েত তুিলয়া
িদেত আিসেলন।
েবণী পাল -- মহাশয়! রামলাল আসেত পােরন নাi, তার জনয্ িকছু খাবার eঁেদর হােত িদেত icা কির।
আপিন aনুমিত কrন।
ীরামকৃ (বয্s হiয়া) -- o বাবু েবণী পাল! তুিম আমার সে o-সব িদo না! oেত আমার েদাষ হয়।
আমার সে েকান িজিনস স য় কের িনেয় েযেত নাi। তুিম িকছু মেন করেব না।
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েবণী পাল -- েয আjা, আপিন আশীবর্াদ কrন।
ীরামকৃ -- আজ খুব আনn হল। েদখ, aথর্ যার দাস, েসi মানুষ। যারা aেথর্র বয্বহার জােন না, তারা
মানুষ হেয় মানুষ নয়। আকৃিত মানুেষর িকnt প র বয্বহার! ধনয্ তুিম! eতgিল ভkেক আনn িদেল।
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