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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঈ রদশর্েনর uপায় -- ীমুখ-কিথত চিরতামৃত 
 
        পাঠ চিলেত লািগল। eiবার ঈ রদশর্েনর কথা। pফুl eবার েদবী েচৗধুরাণী হiয়ােছন। ৈবশাখী kা 
সpমী িতথী। েদবী বজরার uপর বিসয়া িদবার সিহত কথা কিহেতেছন। চাঁদ uিঠয়ােছ। গ াবেk বজরা ন র 
কিরয়া আেছ। বজরার ছােদ েদবী o সখীdয়। ঈ র িক pতয্k হন, ei কথা হiেতেছ। েদবী বলেলন, েযমন 
ফুেলর গn ােণর pতয্k েসirপ ঈ র মেনর pতয্k হন। “ঈ র মানস pতয্েkর িবষয়।” 
 
        ীরামকৃ  -- মেনর pতয্k। েস e-মেনর নয়। েস dমেনর। e-মন থােক না। িবষয়াসিk eকটুo 
থাকেল হয় না। মন যখন d হয়, dমনo বলেত পার, d আtাo বলেত পার। 
 

[েযাগ দূরবীন -- পািতbতয্ধমর্ o ীরামকৃ  ] 
 
        মাsার -- মেনর dারা pতয্k েয সহেজ হয় না, e-কথা eকটু পের আেছ। বেলেছ pতয্k করেত দূরবীন 
চাi। oi দূরবীেনর নাম েযাগ। তারপর েযমন গীতায় আেছ, বেলেছ, েযাগ িতনরকম -- jানেযাগ, ভিkেযাগ, 
কমর্েযাগ। ei েযাগ-দূরবীন িদেয় ঈ রেক েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- e খুব ভাল কথা। গীতার কথা। 
 
        মাsার -- েশেষ েদবী েচৗধুরানীর sামীর সে  েদখা হল। sামীর uপর খুব ভিk। sামীেক বলেল, “তুিম 
আমার েদবতা। আিম aনয্ েদবতার aচর্না কিরেত িশিখেতিছলাম, িশিখেত পাির নাi। তুিম সব েদবতার sান 
aিধকার কিরয়াছ।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- “িশিখেত পাির নাi!” eর নাম পিতbতার ধমর্। eo আেছ। 
 
        পাঠ সমাp হiল। ঠাকুর হািসেতেছন। ভেkরা চািহয়া আেছন, ঠাকুর আবার িক বেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, েকদার o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- e eকরকম মn নয়। পিতbতাধমর্। pিতমায় 
ঈ েরর পূজা হয় আর জীয়n মানুেষ িক হয় না? িতিনi মানুষ হেয় লীলা করেছন। 
 

[পূবর্কথা -- ঠাকুেরর bhjােনর aবsা o সবর্ভূেত ঈ রদশর্ন ] 
 
        “িক aবsা েগেছ। হরেগৗরীভােব কতিদন িছলুম। আবার কতিদন রাধাকৃ ভােব! কখন সীতারােমর ভােব! 
রাধার ভােব কৃ  কৃ  করতুম, সীতার ভােব রাম রাম করতুম! 
 
        “তেব লীলাi েশষ নয়। ei সব ভােবর পর বললুম, মা e-সব িবেcদ আেছ। যার িবেcদ নাi, eমন 
aবsা কের দাo। তাi কতিদন aখ  সিcদানn ei ভােব রiলুম। ঠাকুরেদর ছিব ঘর েথেক বার কের িদলুম। 
 
        “তাঁেক সবর্ভূেত দশর্ন করেত লাগলুম। পূজা uেঠ েগল! ei েবলগাছ! েবলপাতা তুলেত আসতুম! eকিদন 
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পাতা িছঁড়েত িগেয় আঁশ খািনকটা uেঠ eল। েদখলাম গাছ ৈচতনয্ময়! মেন ক  হল। দূবর্া তুলেত িগেয় েদিখ, 
আর-েসরকম কের তুলেত পািরিন। তখন েরাখ কের তুলেত েগলুম। 
 
        “আিম েলবু কাটেত পাির না। েসিদন aেনক কে , ‘জয় কালী’ বেল তাঁর সmুেখ বিলর মেতা কের তেব 
কাটেত েপেরিছলুম। eকিদন ফুল তুলেত িগেয় েদিখেয় িদেল, -- গােছ ফুল ফুেট আেছ, েযন সmুেখ িবরাট -- 
পূজা হেয় েগেছ -- িবরােটর মাথায় ফুেলর েতাড়া! আর ফুল েতালা হল না! 
 
        “িতিন মানুষ হেয়o লীলা করেছন। আিম েদিখ, সাkাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘষেত ঘষেত আgন েবেরায়, ভিkর 
েজার থাকেল মানুেষেতi ঈ র দশর্ন হয়। েতমন েটাপ হেল বড় ri কাতলা কp কের খায়। 
 
        “েpেমাnাদ হেল সবর্ভূেত সাkাৎকার হয়। েগাপীরা সবর্ভূেত ীকৃ  দশর্ন কেরিছল। কৃ ময় েদেখিছল। 
বেলিছল, আিম কৃ ! তখন unাদ aবsা! গাছ েদেখ বেল, eরা তপsী, ীকৃে র ধয্ান করেছ। তৃণ েদেখ বেল, 

ীকৃ েক sশর্ কের oi েদখ পৃিথবীর েরামা  হেয়েছ। 
 
        “পিতbতাধমর্; sামী েদবতা। তা হেব না েকন? pিতমায় পূজা হয়, আর জীয়n মানুেষ িক হয় না?” 
 

 [pিতমায় আিবভর্াব -- মানুেষ ঈ রদশর্ন কখন? িনতয্িসিd o সংসার ] 
 
        “pিতমায় আিবভর্াব হেত েগেল িতনিট িজিনেসর দরকার, -- pথম পূজারীর ভিk, িdতীয় pিতমা সুnর 
হoয়া চাi, তৃতীয় গৃহsামীর ভিk। ৈব বচরণ বেলিছল, েশেষ নরলীলােতi মনিট কুিড়েয় আেস। 
 
        “তেব eকিট কথা eকিট আেছ, -- তাঁেক সাkাৎকার না করেল erপ লীলাদশর্ন হয় না। সাkাৎকােরর 
লkণ িক জান? বালকsভাব হয়। েকন বালকsভাব হয়? ঈ র িনেজ বালকsভাব িক না! তাi েয তাঁেক দশর্ন 
কের, তারo বালকsভাব হেয় যায়।” 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায় -- তীb ৈবরাগয্ o িতিন আপনার ‘বাপ’ ei েবাধ ] 
 
        “ei দশর্ন হoয়া চাi। eখন তাঁর সাkাৎকার েকমন কের হয়? তীb ৈবরাগয্। eমন হoয়া চাi েয, বলেব, 
jিক! জগৎিপতা? আিম িক জগৎ ছাড়া? আমায় তুিম দয়া করেব না? শালা!’ 
 
        “েয যােক িচnা কের, েস তার সtা পায়। িশবপূজা কের িশেবর সtা পায়। eকজন রােমর ভk, রাতিদন 
হনুমােনর িচnা করত! মেন করত, আিম হনুমান হেয়িছ। েশেষ তার rব িব াস হল েয, তার eকটু লয্াজo 
হেয়েছ! 
 
        “িশব aংেশ jান হয়, িব ু aংেশ ভিk হয়। যােদর িশব aংশ তােদর jানীর sভাব, যােদর িব ু aংশ, 
তােদর ভেkর sভাব।” 
 

[ৈচতনয্েদব aবতার -- সামানয্ জীব dবর্ল ] 
 
        মাsার -- ৈচতনয্েদব? তাঁর েতা আপিন বেলিছেলন, jান o ভিk di িছল। 
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        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- তাঁর আলাদা কথা। িতিন ঈ েরর aবতার। তাঁর সে  জীেবর aেনক তফাত। 
তাঁর eমন ৈবরাগয্ েয, সাবর্েভৗম যখন িজhায় িচিন েঢেল িদেল, িচিন হাoয়ােত ফরফর কের uেড় েগল, িভজেলা 
না। সবর্দাi সমািধs! কত বড় কামজয়ী! জীেবর সিহত তাঁর তুলনা! িসংহ বার বছের eকবার রমণ কের, িকnt 
মাংস খায়; চড়ুi কাঁকর খায়, িকnt রাতিদনi রমণ কের। েতমিন aবতার আর জীব। জীব কাম তয্াগ কের, আবার 
eকিদন হয়েতা রমণ হেয় েগল; সামলােত পাের না। (মাsােরর pিত) লjা েকন? যার হয় েস েলাক েপাক েদেখ! 
‘লjা ঘৃণা ভয়, িতন থাকেত নয়।’ e-সব পাশ। ‘a  পাশ’ আেছ না? 
 
        “েয িনতয্িসd তার আবার সঘসাের ভয় িক? ছকবাঁধা েখলা; আবার েফলেল িক হয়, চকবাঁধা েখলােত e-
ভয় থােক না। 
 
        “েয িনতয্িসd, েস মেন করেল সগসােরo থাকেত পাের। েকu েকu di তেলায়ার িনেয় েখলেত পাের। 
eমন েখেলায়াড় েয, িঢল পড়েল তেলায়াের েলেগ িঠকের যায়!” 
 

[দশর্েনর uপায় েযাগ -- েযাগীর লkণ ] 
 
        ভk -- মহাশয়, িক aবsায় ঈ েরর দশর্ন পাoয়া যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- মন সব কুিড়েয় না আনেল িক হয়। ভগবেত কেদেবর কথা আেছ -- পেথ যােc েযন স ীন 
চড়ান। েকানিদেক দৃি  নাi। eক লkয্ -- েকবল ভগবােনর িদেক দৃি । eর নাম েযাগ। 
 
        “চাতক েকবল েমেঘর জল খায়। গ া, যমুনা, েগাদাবরী, আর সব নদী জেল পিরপূণর্, সাত সমুd ভরপুর, 
তবু েস জল খােব না। েমেঘর জল পড়েব তেব খােব। 
 
        “যার erপ েযাগ হেয়েছ, তার ঈ েরর দশর্ন হেত পাের। িথেয়টাের েগেল যতkণ না পদর্া oেঠ ততkণ 
েলােক বেস বেস নানারকম গl কের -- বািড়র কথা, আিফেসর কথা, isুেলর কথা ei সব। যাi পদর্া uেঠ, 
aমিন কথাবাতর্া সব বn। যা নাটক হেc, eকদৃে  তাi েদখেত থােক। aেনকkণ পের যিদ eক-আধটা কথা কয় 
েস oi নাটেকরi কথা। 
 
        “মাতাল মদ খাoয়ার পর েকবল আনেnর কথাi কয়।” 


