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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  -- jানেযাগ বা েবদাn িবচার 
 
        িবদয্াসাগর মহাপি ত। যখন সংsতৃ কেলেজ পিড়েতন, তখন িনেজর ে ণীর সেবর্াৎকৃ  ছাt িছেলন। pিত 
পরীkায় pথম হiেতন o sণর্পদকািদ (Medal) বা ছাtবৃিt পাiেতন। kেম সংsতৃ কেলেজর pধান aধয্াপক 
হiয়ািছেলন। িতিন সংs ৃত বয্াকারণ o সংs ৃত কােবয্ িবেশষ পারদিশর্তা লাভ কিরয়ািছেলন। aধয্বসায় gেণ িনেজ 
েচ া কিরয়া iংেরজী িশিখয়ািছেলন। 
 
        ধমর্-িবষেয় িবদয্াসাগর কাহােকo িশkা িদেতন না। িতিন দশর্নািদ gn পিড়য়ািছেলন। মাsার eকিদন 
িজjাসা কিরয়ািছেলন, “আপনার িহnুদশর্ন িকrপ লােগ?” িতিন বিলয়ািছেলন, “আমার েতা েবাধ হয়, oরা যা 
বুঝেত েগেছ, বুঝােত পাের নাi।” িহnুেদর নয্ায় াdািদ ধমর্কমর্ সমs কিরেতন, গলায় uপবীত ধারণ কিরেতন, 
বাঙলায় েয-সকল পt িলিখেতন, তাহােত ‘ ী ীহিরশরনm ’ ভগবােনর ei বnনা আেগ কিরেতন। 
 
        মাsার আর eকিদন তাঁহার মুেখ িনয়ািছেলন, িতিন ঈ র সmেn িকrপ ভােবন। িবদয্াসাগর 
বিলয়ািছেলন, “তাঁেক েতা জানবার েজা নাi! eখন কতর্বয্ িক? আমার মেত কতর্বয্, আমােদর িনেজর erপ 
হoয়া uিচত েয, সকেল যিদ েসrপ হয়, পৃিথবী sগর্ হেয় পড়েব। pেতয্েকর েচ া করা uিচত যােত জগেতর 
ম ল হয়।” 
 
        িবদয্া o aিবদয্ার কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর bhjােনর কথা কিহেতেছন। িবদয্াসাগর মহাপি ত। ষড় 
দশর্ন পাঠ কিরয়া েদিখয়ােছন, বুিঝ ঈ েরর িবষয় িকছুi জানা যায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- bh -- িবদয্া o aিবদয্ার পার। িতিন মায়াতীত। 
 

[Problem of Evil -- bh িনিলর্p -- জীেবরi সmেn dঃখািদ ] 
 
        “ei জগেত িবদয্ামায়া aিবদয্ামায়া di-i আেছ; jান-ভিk আেছ আবার কািমনী-কা নo আেছ, সৎo 
আেছ, aসৎo আেছ। ভালo আেছ আবার মno আেছ। িকnt bh িনিলর্p। ভাল-মn জীেবর পেk, সৎ-aসৎ 
জীেবর পেk, তাঁর oেত িকছু হয় না। 
 
        “েযমন pদীেপর সmুেখ েকu বা ভাগবত পড়েছ, আর েকu বা জাল করেছ। pদীপ িনিলর্p। 
 
        “সূযর্ িশে র uপর আেলা িদেc, আবার dে র uপরo িদেc। 
 
        “যিদ বল dঃখ, পাপ, aশািn -- e-সকল তেব িক? তার utর ei েয, o-সব জীেবর পেk। bh িনিলর্p। 
সােপর িভতর িবষ আেছ, aনয্েক কামড়ােল মের যায়। সােপর িকnt িকছু হয় না। 
 

[bh aিনবর্চনীয় aবয্পেদশয্m  -- The Unknown and Unknowable] 
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        “bh েয িক, মুেখ বলা জায় না। সব িজিনস uিc  হেয় েগেছ। েবদ, পুরাণ, তnt, ষড় দশর্ন -- সব eঁেটা 
হেয় েগেছ! মুেখ পড়া হেয়েছ, মুেখ ucারণ হেয়েছ -- তাi eঁেটা হেয়েছ। িকnt eকিট িজিনস েকবল uিc  হয় 
নাi, েস িজিনসিট bh। bh েয িক, আজ পযর্n েকহ মুেখ বলেত পাের নাi।” 
 
        িবদয্াসাগর (বnুেদর pিত) -- বা! eিট েতা েবশ কথা! আজ eকিট নূতন কথা িশখলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- eক বােপর dিট েছেল। bhিবদয্া িশখবার জনয্ েছেল dিটেক, বাপ আচােযর্র হােত িদেলন। 
কেয়ক বৎসর পের তারা grগৃহ েথেক িফের eল, eেস বাপেক pণাম করেল। বােপর icা েদেখন, eেদর 
bhjান িকrপ হেয়েছ। বড় েছেলেক িজjাসা করেলন, “বাপ! তুিম েতা সব পেড়ছ, bh িকrপ বল েদিখ?” বড় 
েছেলিট েবদ েথেক নানা ে াক বেল বেল bেhর srপ বুঝােত লাগল! বাপ চুপ কের রiেলন। যখন েছাট েছেলেক 
িজjাসা করেলন, েস েহঁটমুেখ চুপ কের রiল। মুেখ েকান কথা নাi। বাপ তখন pসn হেয় েছাট েছেলেক 
বলেলন, “বাপু! তুিম eকটু বুেঝছ। bh েয িক। মুেখ বলা যায় না।” 
 
        “মানুষ মেন কের, আমরা তাঁেক েজেন েফেলিছ। eকটা িপঁপেড় িচিনর পাহােড় িগছল। eক দানা েখেয় েপট 
ভের েগল, আর eক দানা মুেখ কের বাসায় েযেত লাগল, যাবার সময় ভাবেছ -- eবার eেস সব পাহাড়িট লেয় 
যাব। kুd জীেবরা ei সব মেন কের। জােন না bh বাকয্মেনর aতীত। 
 
        “েয যতi বড় হuক না েকন, তাঁেক িক জানেব? কেদবািদ না হয় েডo-িপঁপেড় -- িচিনর আট-দশটা দানা 
না হয় মুেখ কrক।” 
 

[bh সিcদানnsrপ -- িনিবর্কlসমািধ o bhjান ] 
 
        “তেব েবেদ, পুরােণ যা বলেছ -- েস িকরকম বলা জান? eকজন সাগর েদেখ eেল েকu যিদ িজjাসা 
কের, েকমন েদখেল, েস েলাক মুখ হাঁ কের বেল, -- ‘o! িক েদখলুম! িক িহেlাল কেlাল!’ bেhর কথাo 
েসiরকম। েবেদ আেছ -- িতিন আনnsrপ -- সিcদানn। কেদবািদ ei bhসাগর তেট দাঁিড়য়া দশর্ন sশর্ন 
কেরিছেলন। eক মেত আেছ -- তাঁরা e-সাগের নােমন নাi। e-সাগের নামেল আর িফরবার েজা নাi। 
 
        “সমািধs হেল bhjান হয়; bhদশর্ন হয় -- েস aবsায় িবচার eেকবাের বn হেয় যায়, মানুষ চুপ হেয় 
যায়। bh িক বst মুেখ বলবার শিk থােক না। 
 
        “লুেনর ছিব (লবণ পুtিলকা) সমুd মাপেত িগছল। (সকেলর হাসয্) কত গভীর জল তাi খপর েদেব। 
খপর েদoয়া আর হল না। যাi নামা aমিন গেল যাoয়া। েক আর খপর িদেবক?” 
 
        eকজন p  কিরেলন, “সমািধs বয্িk, যাঁহার bhjান হেয়েছ িতিন িক আর কথা কন না?” 
 
        ীরামকৃ  (িবদয্াসাগরািদর pিত) -- শ রাচাযর্ েলাকিশkার জনয্ িবদয্ার ‘আিম’ েরেখিছেলন। bhদশর্ন 
হেল মানুষ চুপ কের যায়। যতkণ দশর্ন না হয়, ততkণi িবচার। িঘ কাঁচা যতkণ থােক ততkণi কলকলািন। 
পাকা িঘর েকান শb থােক না। িকnt যখন পাকা িঘেয় আবার কাঁচা লুিচ পেড়, তখন আর eকবার ছয্াঁক কলকল 
কের। যখন কাঁচা লুিচেক পাকা কের, তখন আবার চুপ হেয় যায়। েতমিন সমািধs পুrষ েলাকিশkা িদবার জনয্ 
আবার েনেম আেস, আবার কথা কয়। 
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        “যতkণ েমৗমািছ ফুেল না বেস ততkণ ভনভন কের। ফুেল বেস মধু পান করেত আরm করেল চুপ হেয় 
যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হেয় আবার কখন কখন gনgন কের। 
 
        “পুকুের কলসীেত জল ভরবার সময় ভকভক শb হয়। পূণর্ হেয় েগেল আর শb হয় না। (সকেলর হাসয্) 
তেব আর eক কলসীেত যিদ ঢালাঢািল হয় তাহেল আবার শb হয়।” (হাসয্) 


