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ঈ রদশর্ন (God Vision) -- aবতার pতয্kিসd 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আিম তাi েদখিছ সাkাৎ -- আর িক িবচার করব? আিম েদখিছ, িতিনi 
eiসব হেয়েছন। িতিনi জীব o জগৎ হেয়েছন। 
 
        “তেব ৈচতনয্ না লাভ করেল ৈচতনয্েক জানা যায় না। িবচার কতkণ? যতkণ না তাঁেক লাভ করা যায়; 

ধু মুেখ বলেল হেব না, ei আিম েদখিছ িতিনi সব হেয়েছন। তাঁর কৃপায় ৈচতনয্ লাভ করা চাi! ৈচতনয্ লাভ 
করেল সমািধ হয়, মােঝ মােঝ েদহ ভুল হেয় যায়, কািমনী-কা েনর uপর আসিk থােক না, ঈ রীয় কথা ছাড়া 
িকছু ভাল লােগ না; িবষয়কথা নেল ক  হয়।” 
 

[pতয্k (Revelation) -- নেরndেক িশkা --কালীi bh 1] 
 
        “ৈচতনয্ লাভ করেল তেব ৈচতনয্েক জানেত পারা যায়।” 
 
        িবচারােn ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন --  
 
        “েদেখিছ, িবচার কের eকরকম জানা যায়, তাঁেক ধয্ান কের eকরকম জানা যায়। আবার িতিন যখন 
েদিখেয় েদব -- eর নাম aবতার -- িতিন যিদ তাঁর মানুষলীলা েদিখেয় েদন, তাহেল আর িবচার করেত হয় না, 
কাrেক বুিঝেয় িদেত হয় না! িকরকম জােনা? েযমন anকােরর িভতর েদশলাi ঘষেত ঘষেত দp কের আেলা 
হয়। েসiরকম দp কের আেলা যিদ িতিন েদন, তাহেল সব সেnহ িমেট যায়। erপ িবচার কের িক তাঁেক জানা 
যায়? 
 
        ঠাকুর নেরndেক কােছ ডািকয়া বসাiেলন o কুশল p  o কত আদর কিরেতেছন। 
 
        নেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- কi কালীর ধয্ান িতন-চারিদন করলমু, িকছুi েতা হল না। 
 
        ীরামকৃ  -- kেম হেব। কালী আর েকu নয়, িযিনi bh, িতিনi কালী। কালী আদয্াশিk। যখন িনিkয়, 
তখন bh বেল কi। যখন সৃি , িsিত, pলয় কেরন তখন শিk বেল কi। যাঁেক তুিম bh বলেছা, তাঁেকi কালী 
বলিছ। 
 
        “bh আর কালী aেভদ। েযমন aিg আর দািহকাশিk। aিg ভাবেলi দািহকাশিk ভাবেত হয়। কালী 
মানেলi bh মানেত হয়, আবার bh মানেলi কালী মানেত হয়। 
 
        “bh o শিk aেভদ। oেকi শিk, oেকi কালী আিম বিল।” 
 
                                                 
1 কালী -- God in His relations to the conditioned. 
  bh -- The Unconditioned, the Absolute. 
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        eিদেক রাত হেয় েগেছ। িগিরশ হিরপদেক বিলেতেছন, ভাi eকখানা গািড় যিদ েডেক িদস -- িথেয়টাের 
েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েদিখস েযন আিনস! (সকেলর হাসয্) 
 
        হিরপদ (সহােসয্) -- আিম আনেত যািc -- আর আনেবা না? 
 

[ঈ রলাভ o কমর্ -- রাম o কাম ] 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনােক েছেড় আবার িথেয়টাের েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- না, iিদক-uিদক dিদক রাখেত হেব; ‘জনক রাজা iিদক-uিদক dিদক েরেখ, েখেয়িছল 
dেধর বািট।” (সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরশ -- িথেয়টারgেলা েছাঁড়ােদরi েছেড় িদi মেন করিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- না না, o েবশ আেছ; aেনেকর uপকার হেc। 
 
        নেরnd (মৃdsের) -- ei েতা ঈ র বলেছ, aবতার বলেছ! আবার িথেয়টার টােন। 


