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িগিরশ-মিnের o sার িথেয়টাের ভkসে  ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

িগিরশ-মিnের jানভিk-সমnয় কথাpস  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িগিরশ েঘােষর বসুপাড়ার বাটীেত ভkসে  বিসয়া ঈ রীয় কথা কিহেতেছন। েবলা 3টা 
বািজয়ােছ। মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। আজ বুধবার, 15i ফাlgন, kা eকাদশী -- 25েশ 
েফbrয়াির, 1885 ী াb। গত রিববার দিkেণ র-মিnের ীরামকৃে র জnমেহাৎসব হiয়া িগয়ােছ। আজ 
ঠাকুর িগিরেশর বািড় হiয়া sার িথেয়টাের বৃষেকতুর aিভনয় দশর্ন কিরেত যাiেবন। 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ পূেবর্i আিসয়ােছন। কাজ সািরয়া আিসেত মাsােরর িকি ৎ িবলm হiয়ােছ। িতিন আিসয়াi 
েদিখেলন, ঠাকুর uৎসােহর সিহত bhjান o ভিkতেttর সমnয় কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরশ pভৃিত ভkেদর pিত) -- জাgত, sp, সুষুিp, জীেবর ei িতন aবsা। 
 
        “যারা jানিবচার কের তারা িতন aবsাi uিড়েয় েদয়। তারা বেল েয bh িতন aবsারi পার, sূল, সূk, 
কারণ -- িতনেদেহর পার; সtt, রজঃ, তমঃ িতনgেণর পার: সমsi মায়া, েযমন আয়নােত pিতিবm পেড়েছ; 
pিতিবm িকছু বst নয়; bhi বst আর সব aবst।1  
 
        “bhjানীরা আরo বেল, েদহাtবুিd থাকেলi dেটা েদখায়। pিতিবmটাo সতয্ বেল েবাধ হয়। oi বুিd 
চেলেগেল, েসাঽহm ‘আিমi েসi bh’ ei aনুভূিত হয়।” 
 
        eকজন ভk -- তাহেল িক আমরা সব িবচার করব? 
 

[di পথ o িগিরশ -- িবচার o ভিk -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  -- িবচারপথo আেছ, েবদাnবাদীেদর পথ। আর-eকিট পথা আেছ ভিkপথ। ভk যিদ বয্াকুল 
হেয় কাঁেদ bhjােনর জনয্, েস তাo পায়। jানেযাগ o ভিkেযাগ। 
 
        “di পথ িদয়াi bhjান হেত পাের। েকu েকu bhjােনর পরo ভিk িনেয় থােক েলাকিশkার জনয্; 
েযমন aবতারািদ। 
 
        “েদহাtবুিd, ‘আিম’ বুিd িকnt সহেজ যায় না; তাঁর কৃপায় সমািধs হেল যায় -- িনিবর্কlসমািধ, 
জড়সমািধ। 
 
        “সমািধর পর aবতারািদর ‘আিম’ আবার িফের আেস -- িবদয্ার আিম, ভেkর আিম ei ‘িবদয্ার আিম’ 

                                                 
1 মা েূকয্াপিনষd । 
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িদেয় েলাকিশkা হয়। শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছল। 
 
        “ৈচতনয্েদব ei ‘আিম’ িদেয় ভিk আsাদন করেতন, ভিk-ভk িনেয় থাকেতন; ঈ রীয় কথা কiেতন; 
নামসংকীতর্ন করেতন। 
 
        “আিম েতা সহেজ যায় না, তাi ভk জাgত sp pভৃিত aবsা uিড়েয় েদয় না। ভk সব aবsাi লয়; 
সtt, রজঃ, তমঃ, িতনgণo লয়; ভk েদেখ িতিনi চতুর্িবংশিত তtt হেয় রেয়েছন, জীবজগৎ হেয় রেয়েছন; আবার 
েদেক সাকার িচnয়rেপ িতিন দশর্ন েদন। 
 
        “ভk িবদয্ামায়া আ য় কের থােক। সাধুস , তীথর্, jান, ভিk, ৈবরাগয্ -- ei সব আ য় কের থােক। েস 
বেল যিদ ‘আিম’ সহেজ চেল না যায়, তেব থাk শালা ‘দাস’ হেয়, ‘ভk’ হেয়। 
 
        “ভেkরo eকাকার jান হয়; েস েদেখ ঈ র ছাড়া আর িকছুi নাi। ‘spবৎ’ বেল না, তেব বেল িতিনi 
ei সব হেয়েছন; েমােমর বাগােন সবi েমাম, তেব নানা rপ। 
 
        “তেব পাকা ভিk হেল eirপ েবাধ হয়। aেনক িপt জমেল নয্াবা লােগ; তখন েদেখ েয সবi হলেদ। 

ীমতী শয্ামেক েভেব েভেব সমs শয্ামময় েদখেল; আর িনেজেকo শয্াম েবাধ হল। পারার hেদ সীেস aেনকিদন 
থাকেল েসটাo পারা হেয় যায়। কুমুেরেপাকা েভেব েভেব আর লা িন ল হেয় যায়। নেড় না; েশেষ কুমুেরেপাকাi 
হেয় যায়। ভko তাঁেক েভেব েভেব aহংশূনয্ হেয় যায়। আবার েদেখ ‘িতিনi আিম’, ‘আিমi িতিন’। 
 
        “আর লা যখন কুকুেরেপাকা হেয় যায়, তখন সব হেয় েগল। তখনi মুিk।” 
 

[নানা ভােব পূজা o িগিরশ -- “আমার মাতৃভাব” ] 
 
        “যতkণ আিমটা িতিন েরেখ িদেয়েছন, ততkণ eকিট ভাব আ য় কের তাঁেক ডাকেত হয় -- শাn, দাসয্, 
বাৎসলয্ -- ei সব। 
 
        “আিম দাসীভােব eকবৎসর িছলাম -- bhময়ীর দাসী। েমেয়েদর কাপড় oড়না ei সব পরতাম। আবার 
নথ পরতাম! েমেয়র ভাব থাকেল কাম জয় হয়। 
 
        “েসi আদয্াশিkর পূজা করেত হয়, তাঁেক pসn করেত হয়। িতিনi েমেয়েদর rপ ধারণ কের রেয়েছন। 
তাi আমার মাতৃভাব। 
 
        “মাতৃভাব aিত dভাব। তেnt বামাচােরর কথাo আেছ; িকnt েস ভাল নয়; পতন হয়। েভাগ রাখেলi ভয়। 
 
        “মাতৃভাব েযন িনজর্লা eকাদশী; েকান েভােগর গn নাi। আর আেছ ফলমূল েখেয় eকাদশী; আর লুিচ 
ছkা েখেয় eকাদশী। আমার িনজর্লা eকাদশী; আিম মাতৃভােব েষাড়শীর পূজা কেরিছলাম। েদখলাম sন মাতৃsন, 
েযািন মাতৃেযািন। 
 
        “ei মাতৃভাব -- সাধেনর েশষ কথা -- ‘তুিম মা, আিম েতামার েছেল’। ei েশষ কথা।” 
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[সnয্াসীর কিঠন িনয়ম -- গৃহsেদর িনয়ম o িগিরশ ] 

 
        “সnয্াসীর িনজর্লা eকাদশী; সnয্াসী যিদ েভাগ রােখ, তা হেলi ভয়। কািমনী-কা ন েভাগ, েযমন থুথু 
েফেল আবার থুথু খাoয়া। টাকা-কিড়, মান-সmম, iিndয়সুখ -- ei সব েভাগ। সnয্াসীর ভk stীেলােকর সে  
বসা বা আলাপ করাo ভাল নয় -- িনেজর kিত আর aনয্ েলােকরo kিত। aনয্ েলােকর িশkা হয় না, 
েলাকিশkা হয় না। সnয্াসীর েদহধারণ েলাকিশkার জনয্। 
 
        “েমেয়েদর সে  বসা িক েবিশkণ আলাপ, তােকo রমণ বেলেছ। রমণ আট pকার। েমেয়েদর কথা নিছ; 

নেত নেত আনn হেc; o eকরকম রমণ। েমেয়েদর কথা বলিছ (কীতর্নm) o eকরকম রমণ; েমেয়েদর সে  
িনজর্েন চুিপ চুিপ কথা কিc, o eকরকম। েমেয়েদর েকান িজিনস কােছ েরেখ িদেয়িছ, আনn হেc, o eকরকম। 
sশর্ করা eকরকম। তাi grপtী যুবতী হেল পাদsশর্ করেত নাi; সnয্াসীেদর ei সব িনয়ম। 
  
       “সংসারীেদর আলাদা কথা; d-eকিট েছেল হেল ভাi-ভgীর মেতা থাকেব; তােদর aনয্ সাতরকম রমেণ 
েদাষ নাi। 
 
        “গৃহেsর ঋণ আেছ। েদবঋণ, িপতৃঋণ, ঋিষঋণ; আবার মাগঋণo আেছ, eকিট-dিট েছেল হoয়া আর 
সতী হেল pিতপালন করা। 
 
        “সংসারীরা বুঝেত পাের না, েক ভাল stী, েক মn stী; েক িবদয্াশিk, েক aিবদয্াশিk। েয ভাল stী; 
িবদয্াশিk, তার কাম েkাধ e-সব কম, ঘুম কম; sামীর মাথা েঠেল েদয়। েয িবদয্াশিk তার েsহ, দয়া, ভিk, 
লjা -- ei সব থােক। েস সকেলরi েসবা কের বাৎসলয্ভােব, আর sামীর যােত ভগবােন ভিk হয় তার সাহাযয্ 
কের। েবশী খরচ কের না, পােছ sামীর েবশী খাটেত হয়, পােছ ঈ রিচnার aবসর না হয়। 
 
        “আবার পুrষ েমেয়র aনয্ aনয্ লkণ আেছ। খারাপ লkণ -- েটরা, েচাখ েকাটর, ঊনপাঁজর, িবড়াল-
েচাখ, বাছুের গাল।” 
 

[সমািধ-তtt o িগিরশ -- ঈ রলােভর uপায় -- িগিরেশর p  ] 
 
        িগিরশ -- আমােদর uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- ভিki সার। আবার ভিkর সtt, ভিkর রজঃ, ভিkর তমঃ আেছ। 
 
        “ভিkর সtt দীনহীন ভাব; ভিkর তমঃ েযন ডাকাত-পড়া ভাব। আিম তাঁর নাম করিছ, আমার আবার পাপ 
িক? তুিম আমার আপনার মা, েদখা িদেতi হেব।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- ভিkর তমঃ আপিনi েতা েশখান -- 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তাঁেক দশর্ন করবার িকnt লkণ আেছ। সমািধ হয়। সমািধ পাঁচpকার; 1ম: -- 
িপঁপেড়র গিত, মহাবায়ু uেঠ িপঁপেড়র মেতা। 2য়: -- মীেনর গিত। 3য়: িতযর্k গিত। 4থর্: -- পািখর গিত, পািখ 
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েযমন e-ডাল েথেক o-ডােল যায়। 5ম: -- কিপবৎ, বানেরর গিত; মহাবায়ু েযন লাফ িদেয় মাথায় uেঠ েগল 
আর সমািধ হল। 
 
        “আবার dরকম আেছ; 1ম: -- িsতসমািধ; eেকবাের বাহয্শূনয্; aেনকkণ হয়েতা aেনকিদন, রিহল। 2য়: 
-- unনাসমািধ; হঠাৎ মনটা চািরিদক েথেক কুিড়েয় eেন ঈ েরেত েযাগ কের েদoয়া।” 
 

[unনাসমািধ o মাsার ] 
 
        (মাsােরর pিত) -- “তুিম oটা বুেঝছ?” 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        িগিরশ -- তাঁেক িক সাধন কের পাoয়া যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- নানারকেম তাঁেক েলােক লাভ কেরেছ। েকu aেনক তপসয্া সাধন-ভজন কের; সাধনিসd। 
েকu জnাবিধ িসd; েযমন নারদ, কেদবািদ, eেদর বেল িনতয্িসd। আবার আেছ হঠাৎিসd; হঠাৎ লাভ কেরেছ। 
েযমন হঠাৎ েকান আশা িছল না, েকu নn বসুর মেতা িবষয় েপেয় েগেছ।  


