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সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o aবতারতtt 
 
        eকজন ভk (ৈtেলােকয্র pিত) -- আপনার বiেয়েত েদখলাম আপিন aবতার মােনন না। ৈচতনয্েদেবর 
কথায় েদখলাম। 
 
        ৈtলেলাকয্ -- িতিন িনেজi pিতবাদ কেরেছন, -- পুরীেত যখন aৈdত o aনয্ানয্ ভেkরা ‘িতিনi ভগবান’ 
ei বেল গান কেরিছেলন, গান েন ৈচতনয্েদব ঘেরর দরজা বn কের িদেয়িছেলন। ঈ েরর aনn ঐ যর্। iিন 
েযমন বেলন ভk ঈ েরর ৈবঠকখানা। তা ৈবঠকখানা খুব সাজান বেল িক আর িকছু ঐ যর্ নাi? 
 
        িগিরশ -- iিন বেলন, েpমi ঈ েরর সারাংশ -- েয মানুষ িদেয় ঈ েরর েpম আেস তােকi আমােদর 
দরকার। iিন বেলন, গrর dধ বাঁট িদেয় আেস, আমােদর বাঁেটর দরকার। গrর শরীের aনয্ িকছু দরকার নাi; 
হাত, পা িক িশং। 
 
        ৈtেলাকয্ -- তাঁর েpমdg aনn pণালী িদেয় পড়েছ! িতিন েয aনnশিk! 
 
        িগিরশ -- oi েpেমর কােছ আর েকান শিk দাঁড়ায়? 
 
        ৈtেলাকয্ -- যাঁর শিk িতিন মেন করেল হয়! সবi ঈ েরর শিk। 
 
        িগিরশ -- আর সব তাঁর শিk বেট, -- িকnt aিবদয্া শিk। 
 
        ৈtেলাকয্ -- aিবদয্া িক িজিনস! aিবদয্া বেল eকটা িজিনস আেছ না িক? aিবদয্া eকিট aভাব। েযমন 
anকার আেলার aভাব। তাঁর েpম আমােদর পেk খুব বেট। তাঁর িবnুেত আমােদর িসnু! িকnt oiিট েয েশষ, 
eকথা বলেল তাঁর সীমা করা হল। 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o aনয্ানা ভkেদর pিত) -- হাঁ হাঁ, তা বেট। িকnt eকটু মদ েখেলi আমােদর েনশা 
হয়। ঁিড়র েদাকােন কত মদ আেছ েস িহসােব আমােদর কাজ িক! aনn শিkর খপের আমােদর কাজ িক? 
 
        িগিরশ (ৈtেলােকয্র pিত) -- আপিন aবতার মােনন? 
 
        ৈtেলাকয্ -- ভkেতi ভগবান aবতীণর্। aনn শিkর manifestation হয় না, -- হেত পাের না! -- 
েকান মানুেষi হেত পাের না। 
 
        িগিরশ -- েছেলেদর ‘bhেগাপাল’ বেল েসবা করেত পােরন, মহাপুrষেক ঈ র বেল িক পূজা করেত পারা 
যায় না? 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলােকয্র pিত) -- aনn ঢুকুেত চাo েকন? েতামােক ছঁুেল িক েতামার সব শরীরটা ছঁুেত 
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হেব? যিদ গ াsান কির তা হেল হিরdার েথেক গ াসাগর পযর্n িক ছঁুেয় েযেত হেব? ‘আিম েগেল ঘুিচেব জ াল’। 
যতkণ ‘আিম’ টুকু থােক ততkণ েভদবুিd। ‘আিম’ েগেল িক রiল তা েকu জানেত পাের না, -- মুেখ বলেত 
পাের না। যা আেছ তাi আেছ! তখন খািনকটা eঁেত pকাশ হেয়েছ আর বাদবািকটা oখােন pকাশ হেয়েছ, -- e-
সব মুেখ বলা যায় না। সিcদানn সাগর! -- তার িভতর ‘আিম’ ঘট। যতkণ ঘট ততkণ েযন dভাগ জল, -- 
ঘেটর িভতের eকভাগ, বািহের eক ভাগ। ঘট েভেঙ েগেল -- eক জল -- তাo বলবার েজা নাi! -- েক বলেব? 
 
        িবচারােn ঠাকুর ৈtেলােকয্র সে  িম ালাপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম েতা আনেn আছ? 
 
        ৈtেলাকয্ -- কi eখান েথেক uঠেলi আবার েযমন েতমিন হেয় যােব। eখন েবশ ঈ েরর udীপনা হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- জুেতা পের থাকেল, কাঁটা বেন আর তার ভয় নাi। ‘ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্’ ei েবাধ 
ধাকেল কািমনী-কা েন আর ভয় নাi। 
 
        ৈtেলাকয্েক িম মুখ করাiেত বলরাম কkাnের লiয়া েগেলন। ীরামকৃ  ৈtেলােকয্র o তাঁহার মতালmী 
েলাকিদেগর ভkেদর িনকট বণর্না কিরেতেছন। রাত নয়টা হiল। 
 

[aবতারেক িক সকেল িচিনেত পাের? ] 
 
        ীরামকৃ  (িগিরশ, মিণ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- eর আিক জােনা! eকটা পাতকুয়ার বয্াঙ কখনo 
পৃিথবী েদেখ নাi; পাতকুয়ািট জােন; তাi িব াস করেব না েয, eকটা পৃিথবী আেছ। ভগবােনর আনেnর সnান 
পায় নাi, তাi ‘সংসার, সংসার’ করেছ। 
 
        (িগিরেশর pিত) -- “oেদর সে  বকেচা েকন? dii িনেয় aেছ। ভগবােনর আনেnর আsাদ না েপেল, েস 
আনেnর কথা বুঝেত পাের না। পাঁচবছেরর বালকেক িক রমণসুখ েবাঝােনা যায়? িবষয়ীরা েয ঈ র ঈ র কের, 
েস েশানা কথা। েযমন খুড়ী েজিঠরা েকাঁদল কের, তােদর কাছ েথেক বালেকরা েন েশেখ আর বেল, ‘আমার 
ঈ র আেছন’, ‘েতার ঈ েরর িদবয্।’ 
 
        “তা েহাক। oেদর েদাষ নাi। সকেল িক েসi aখ  সিcদানnেক ধরেত পাের? রামচndেক বারজন ঋিষ 
েকবল জানেত েপেরিছল। সকেল ধরেত পাের না। েকu সাধারণ মানুষ ভােব; -- েকu সাধু ভােব; d-চারজন 
aবতার বেল ধরেত পাের। 
 
        “যার েযমন পুঁিজ -- িজিনেসর েসiরকম দর েদয়। eকজন বাবু তার চাকরেক বলেল, তুi ei হীেরিট 
বাজাের িনেয় যা। আমায় বলিব, েক িক-রকম দর েদয়। আেগ েবgনoয়ালার কােছ িনেয় যা। চাকরিট pথেম 
েবgনoয়ালার কােছ েগল। েস েনেড় েচেড় েদেখ বলেল -- ভাi, নয় েসর েবgন আিম িদেত পাির! চাকরিট 
বলেল, ভাi আর eকটু oঠ, না হয় দশ েশর দাo। েস বলেল, আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ; eেত 
েতামায় েপাষায় েতা িদেয় যাo। চাকর তখন হাসেত হাসেত হীেরিট িফিরেয় িনেয় বাবুর কােছ বলেল, মহাশয়, 
েবgনoয়ালা নয় েসর েবgেনর েবিশ eকিটo েদেব না। েস বলেল, আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ। 
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        বাবু েহেস বলেল, আcা eবার কাপড়oয়ালার কােছ িনেয় যা। o েবgন িনেয় থােক, o আর কতদূর 
বুঝেব! কাপড়oয়ালার পুঁিজ eকটু েবিশ, -- েদিখ o িক বেল। চাকরিট কাপড়oয়ালার কােছ বলেল, oেহ eিট 
েনেব? কত দর িদেত পার? কাপড়oয়ালা বলেল, হাঁ িজিনসটা ভাল, eেত েবশ গয়না হেত পাের; -- তা ভাi আিম 
নয়েশা টাকা িদেত পাির। চাকরিট বলেল, ভাi আর-eকটু oঠ, তাহেল েছেড় িদেয় যাi; না হয় হাজার টাকাi 
দাo। কাপড়oয়ালা বলেল, ভাi, আর িকছু বেলা না; আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ; নয়েশা টাকার 
েবিশ eকিট টাকাo আিম িদেত পারব না। চাকর িফিরেয় িনেয় মিনেবর কােছ হাসেত হাসেত িফের েগল আর 
বলেল েয, কাপড়oয়ালা বেলেছ েয নেশা টাকার েবিশ eকিট টাকাo েস িদেত পারেব না! আরo েস বেলেছ, 
আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ। তখন তার মিনব হাসেত হাসেত বলেল, eiবার জhরীর কােছ যাo 
-- েস িক বেল েদখা যাক। চাকরিট জhরীর কােছ eল। জhরী eকটু েদেখi eকবাের বলেল, eকলাখ টাকা 
েদব।” 
 

[ঈ রেকািট o জীবেকািট ] 
 
        “সংসাের ধমর্ ধমর্ eরা করেছ। েযমন eকজন ঘের আেছ, -- সব বn, -- ছােদর ফুেটা িদেয় eকটু আেলা 
আসেছ। মাতার uপর ছাদ থাকেল িক সূযর্েক েদখা যায়? eকটু আেলা eেল িক হেব? কািমনী-কা ন ছাদ! ছাদ 
তুেল না েফলেল িক সূযর্েক েদখা যায়! সংসারী েলাক েযন ঘেরর িভতর বnী হেয় আেছ! 
 
        “aবতারািদ ঈ রেকািট। তারা ফাঁকা জায়গায় েবড়ােc। তারা কখনo সংসাের বd হয় না, -- বnী হয় না। 
তােদর ‘আিম’ েমাটা ‘আিম’ নয় -- সংসারী েলাকেদর মেতা। সংসারী েলাকেদর aহংকার, সংসারী েলাকেদর 
‘আিম’ -- েযন চতুিদর্েক পাঁিচল, মাথার uপর ছাদ; -- বািহের েকান িজিনস েদখা যায় না। aবতারািদর ‘আিম’ 
পাতলা ‘আিম’। e ‘আিম’র িভতর িদেয় ঈ রেক সবর্দা েদখা যায়। েযমন eকজন েলাক পাঁিচেলর eকপােশ 
দাঁিড়েয় আেছ, -- পাঁিচেলর dিদেকi aনn মাঠ। েসi পাঁিচেলর গােয় যিদ েফাকর থােক পাঁিচেলর oধাের সব 
েদখা যায়। বড় েফাকর জেল আনােগানাo হয়। aবতারািদর ‘আিম’ oi েফাকরoয়ালা পাঁিচল। পাঁিচেলর eধাের 
থাকেলo aনn মাঠ েদখা যায়; -- eর মােন, েদহধারণ করেলo তারা সবর্দা েযােগেতi থােক! আবার iেc হেল 
বড় েফাকেরর oধাের িগেয় সমািধs হয়। আবার বড় েফাকর হেল আনােগানা করেত পাের; সমািধs হেলo আবার 
েনেম আসেত পাের।” 
 
        ভেkরা aবাk  হiয়া aবতারতtt িনেত লািগেলন। 


