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চতুথর্ পিরেcদ
jান o িবjান, aৈdতবাদ, িবিশ াৈdতবাদ o ৈdতবাদ -- ei িতেনর সমnয় -- Reconciliation of NonDualism, Qualified Non-Dualism and Dualism.

ীরামকৃ -- ঋিষেদর bhjান হেয়িছল। িবষয়বুিdর েলশমাt থাকেল ei bhjান হয় না। ঋিষরা কত
খাটত। সকাল েবলা আ ম েথেক চেল েযত। eকলা সমs িদন ধয্ান িচnা করত, রােt আ েম িফের eেস িকছু
ফলমূল েখত। েদখা, না, েছাঁয়া -- e-সেবর িবষয় েথেক মনেক আলাদা রাখত, তেব bhেক েবােধ েবাধ করত।
“কিলেত anগত pাণ, েদহবুিd যায় না। e-aবsায় ‘েসাঽহং’ বলা ভাল নয়। সবi করা যােc, আবার
‘আিমi bh’ বলা িঠক নয়। যারা িবষয় তয্াগ করেত পাের না, যােদর ‘আিম’ েকান মেত যােc না, তােদর ‘আিম
দাস’ ‘আিম ভk’ e-aিভমান ভাল। ভিkপেথ থাকেলo তাঁেক পাoয়া যায়।
“jানী ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের িবষয়বুিd তয্াগ কের, তেব bhেক জানেত পাের। েযমন িসঁিড়র ধাপ ছািড়েয়
ছািড়েয় ছােদ েপৗঁছােনা যায়। িকnt িবjানী িযিন িবেশষrেপ তাঁর সে আলাপ কেরন িতিন আরo িকছু দশর্ন
কেরন। িতিন েদেখন, ছাদ েয িজিনেস ৈতয়াির -- েসi iঁট, চুন, সুরিকেতi, িসঁিড়o ৈতয়াির। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের
যাঁেক bh বেল েবাধ হেয়েছ িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। িবjানী েদেখ, িযিন িনgর্ণ, িতিনi সgণ।
“ছােদ aেনকkণ েলাক থাকেত পাের না, আবার েনেম আেস। যাঁরা সমািধs হেয় bhদশর্ন কেরেছন,
তাঁরাo েনেম eেস েদেখন েয, জীবজগৎ িতিনi হেয়েছন। সা, ের, গা, মা, পা, ধা, িন। িন-েত aেনকkণ থাকা
যায় না। ‘আিম’ যায় না; তখন েদেখ, িতিনi আিম, িতিনi জীবজগৎ সব। eরi নাম িবjান।
“jানীর পথo পথ। jান-ভিkর পথo পথ। আবার ভিkর পথo পথ। jানেযাগo সতয্, ভিkপথo সতয্
-- সব পথ িদেয় তাঁর কােছ যাoয়া যায়। িতিন যতkণ ‘আিম’ েরেখ েদন, ততkণ ভিkপথi েসাজা।
“িবjানী েদেখ bh aটল, িনিkয়, সুেমrবৎ। ei জগৎসংসার তাঁর সtt রজঃ তমঃ িতন gেণ রেয়েছ।
িতিন িনিলর্p।
“িবjানী েদেখ িযিনi bh িতিনi ভগবান, িযিনi gণাতীত, িতিনi ষৈড় যর্পূণর্ ভগবান। ei জীবজগৎ,
মন-বুিd, ভিk-ৈবরাগয্-jান -- e-সব তাঁর ঐ যর্। (সহাসয্) েয বাবুর ঘর-dার নাi, হয়েতা িবিকেয় েগল েস বাবু
িকেসর বাবু। (সকেলর হাসয্) ঈ র ষৈড় যর্পূণর্। েস বয্িkর যিদ ঐ যর্ না থাকত তাহেল েক মানত!” (সকেলর
হাসয্)
[িবভুrেপ eক -- িকnt শিkিবেশষ ]
“েদখ না, ei জগৎ িক চমৎকার। কতরকম িজিনস -- চnd, সূযর্, নkt। কতরকম জীব। বড়, েছাট, ভাল,
মn, কাr েবিশ শিk, কাr কম শিk।”
িবদয্াসাগর -- িতিন িক কাrেক েবিশ শিk, কাrেক কম শিk িদেয়েছন?
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ীরামকৃ -- িতিন িবভুrেপ সবর্ভেূ ত আেছন। িপঁপেড়েত পযর্n। িকnt শিkিবেশষ। তা না হেল eকজন
েলােক দশজনেক হািরেয় েদয়, আবার েকu eকজেনর কাছ েথেক পালায়, আর তা না হেল েতামােকi বা সবাi
মােন েকন? েতামার িক িশং েবিরেয়েছ dেটা? (হাসয্) েতামার দয়া, েতামার িবদয্া আেছ -- aেনয্র েচেয়, তাi
েতামােক েলােক মােন, েদখেত আেস। তুিম e-কথা মােনা িক না? [িবদয্াসাগর মৃd মৃd হািসেতেছন।]
[ ধু পািnতয্, পুিঁ থগত িবদয্া aসার -- ভিki সার ]
ীরামকৃ -- ধু পাি েতয্ িকছু নাi। তাঁেক পাবার uপায়, তাঁেক জানবার জনয্i বi পড়া। eকিট সাধুর
পুিঁ থেত িক আেছ, eকজন িজjাসা করেল, সাধু খুেল েদখােল। পাতায় পাতায় “oঁ রামঃ” েলখা রেয়েছ, আর
িকছুi েলখা নাi!
“গীতার aথর্ িক? দশবার বলেল যা হয়। ‘গীতা’ ‘গীতা’, দশবার বলেত েগেল, ‘তয্াগী’ ‘তয্াগী’ হেয় যায়।
গীতায় ei িশkা -- েহ জীব, সব তয্াগ কের ভগবানেক লাভ করবার েচ া কর। সাধুi েহাক, সংসারীi েহাক, মন
েথেক সব আসিk তয্াগ করেত হয়।
“ৈচতনয্েদব যখন দিkেণ তীথর্ মণ করিছেলন -- েদখেলন, eকজন গীতা পড়েছ। আর-eকজন eকটু দূের
বেস নেছ, আর কাঁদেছ -- েকঁেদ েচাখ েভেস যােc। ৈচতনয্েদব িজjাসা করেলন, তুিম e-সব বুঝেত পারছ?
েস বলেল, ঠাকুর! আিম ে াক e-সব িকছু বুঝেত পারিছনা। িতিন িজjাসা করেলন, তেব েকন কাঁদেছা? ভkিট
বলেল, আিম েদখিছ aজুের্ নর রথ, আর তার সামেন ঠাকুর আর aজুর্ন কথা কেcন। তাi েদেখ আিম কাঁদিছ।”

www.ramakrishnavivekananda.info

