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প ম পিরেcদ 
 

ভিkেযােগর রহসয্ -- The Secret of Dualism 
 
        ীরামকৃ  -- িবjানী েকন ভিk লেয় থােক? eর utর ei েয, ‘আিম’ যায় না। সমািধ aবsায় যায় বেট, 
িকnt আবার eেস পেড়। আর সাধারণ জীেবর ‘aহং’ যায় না। a tগাছ েকেট দাo, আবার তার পরিদন েফঁk িড় 
েবিরেয়েছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “jানলােভর পরo আবার েকাথা েথেক ‘আিম’ eেস পেড়! sপেন বাঘ েদেখিছেল, তারপর জাগেল, তবুo 
েতামার বুক dড়dড় করেছ। জীেবর আিম লেয়i েতা যত যntণা। গr ‘হাmা’ (আিম) ‘হাmা’ কের, তাi েতা aত 
যntণা। লাঙেল েজােড়, েরাদবৃি  গােয়র uপর িদেয় যায়, আবার কসাiেয় কােট, চামড়ায় জুেতা হয়, েঢাল হয় -- 
তখন খুব েপেট। (হাসয্) 
 
        “তবুo িনsার নাi। েশেষ নাড়ীভুঁিড় েথেক তাঁত ৈতয়ার হয়। েসi তাঁেত ধুনুরীর যnt হয়। তখন আর ‘আিম’ 
বেল না, তখন বেল ‘তঁুh’ ‘তঁুh’ (aথর্াৎ ‘তুিম’, ‘তুিম’)। যখন ‘তুিম’, ‘তুিম’ বেল তখন িনsার। েহ i র, আিম 
দাস, তুিম pভু, আিম েছেল, তুিম মা। 
 
        “রাম িজjাসা করেলন, হনুমান, তুিম আমায় িকভােব েদখ? হনুমান বলেল, রাম! যখন ‘আিম’ বেল আমার 
েবাধ থােক, তখন েদিখ, তুিম পুণর্, আিম aংশ; তুিম pভু, আিম দাস। আর রাম! যখন তttjান হয়, তখন েদিখ, 
তুিমi আিম, আিমi তুিম। 
 
        “েসবয্-েসবক ভাবi ভাল। ‘আিম’ েতা যাবার নয়। তেব থাক শালা ‘দাস আিম’ হেয়।” 
 

[িবদয্াসাগরেক িশkা -- “আিম o আমার” ajান ] 
 
         “আিম o আমার ei dিট ajান। ‘আমার বািড়’, ‘আমার টাকা’, ‘আমার িবদয্া’, ‘আমার ei সব ঐ যর্’ 
-- ei েয-ভাব eিট ajান েথেক হয়। ‘েহ ঈ র, তুিম কতর্া আর e-সব েতামার িজিনস -- বািড়, পিরবার, 
েছেলপুেল, েলাকজন, বnু-বাnব -- e-সব েতামার িজিনস’ -- e-ভাব েথেক jান হয়। 
 
        মৃতুয্েক সবর্দা মেন রাখা uিচত। মরবার পর িকছুi থাকেব না। eখােন কতকgিল কমর্ করেত আসা। েযমন 
পাড়াগাঁেয় বািড় -- কলকাতায় কমর্ করেত আসা। বড় মানুেষর বাগােনর সরকার, বাগান যিদ েকu েদখেত আেস, 
তা বেল ‘e-বাগানিট আমােদর’, ‘e-পুকুর আমােদর পুকুর’। িকnt েকান েদাষ েদেখ বাবু যিদ ছািড়েয় েদয়, আর 
আেমর িসnকুটা লেয় যাবার েযাগয্তা থােক না; দােরায়ানেক িদেয় িসnকুটা পািঠেয় েদয়। (হাসয্) 
 
        “ভগবান di কথায় হােসন। কিবরাজ যখন েরাগীর মােক বেল, ‘মা! ভয় িক? আিম েতামার েছেলেক ভাল 
কের িদব’ -- তখন eকবার হােসন; ei বেল হােসন, আিম মারিছ, আর e িকনা বেল আিম বাঁচাব! কিবরাজ 
ভাবেছ, আিম কতর্া, ঈ র েয কতর্া -- e-কথা ভুেল েগেছ। তারপর যখন di ভাi দিড় েফেল জায়গা ভাগ কের, 
আর বেল ‘eিদকটা আমার, oিদকটা েতামার’, তখন ঈ র আর-eকবার হােসন, ei মেন কের হােসন; আমার 
জগd bhা , িকnt oরা বলেছ, ‘e-জায়গা আমার আর েতামার’।” 
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[uপায় -- িব াস o ভিk ] 

 
        “তাঁেক িক িবচার কের জানা যায়? তাঁর দাস হেয়, তাঁর শরণাগত হেয় তাঁেক ডাক। 
 
        (িবদয্াসাগেরর pিত সহােসয্) – “আcা, েতামার িক ভাব?” 
 
        িবদয্াসাগর মৃd মৃd হািসেতেছন। বিলেতেছন, “আcা েস কথা আপনােক eকলা-eকলা eকিদন বলব।” 
(সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- তাঁেক পাি তয্ dারা িবচার কের জানা যায় না। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর েpেমাnt হiয়া গান ধিরেলন: 
 

[ঈ র aগময্ o aপার ] 
 
  েক জােন কালী েকমন? 
      ষড় দশর্েন না পায় দরশন ৷৷ 
 মূলাধাের সহsাের সদা েযাগী কের মনন । 
 কালী পdবেন হংস-সেন, হংসীrেপ কের রমণ ৷৷ 
 আtারােমর আtা কালী pমাণ pণেবর মতন । 
 িতিন ঘেট ঘেট িবরাজ কেরন, icাময়ীর icা েযমন ৷৷ 
 মােয়র uদের bhা  ভা , pকা  তা জােনা েকমন । 
 মহাকাল েজেনেছন কালীর মমর্, aনয্ েকবা জােন েতমন ৷৷ 
 pসাদ ভােষ েলােক হােস, সnরেণ িসnু-তরণ । 
 আমার মন বুেঝেছ pাণ বুেঝ না ধরেব শশী হেয় বামন ৷৷ 
 
        “েদখেল, কালীর ‘uদের bhা  ভা  pকা  তা জােনা েকমন’! আর বলেছ, ‘ষড় দশর্েন না পায় দরশন’ -- 
পাি েতয্ তাঁেক পাoয়া যায় না।” 
 

[িব ােসর েজার -- ঈ ের িব াস o মহাপাতক ] 
 
        “িব াস আর ভিk চাi -- িব ােসর কত েজার নঃ eকজন ল া েথেক সমুd পার হেব, িবভীষণ বলেল, 
ei িজিনসিট কাপেড়র খঁুেট েবঁেধ লo। তাহেল িনিবর্ে  চেল যােব; জেলর uপর িদেয় চেল েযেত পারেব। িকnt 
খুেল েদেখা না; খুেল েদখেত েগেলi ডুেব যােব। েস েলাকটা সমুেdর uপর িদেয় েবশ চেল যািcল। িব ােসর 
eমন েজার। খািনক পথ িগেয় ভাবেছ, িবভীষণ eমন িক িজিজস েবঁেধ িদেলন েয, জেলর uপর িদেয় চেল েযেত 
পািc? ei বেল কাপেড়র খুঁটিট খুেল েদেখ, েয ধু ‘রাম’ নাম েলখা eকিট পাতা রেয়েছ। তখন েস ভাবেল, eঃ, 
ei িজিনস! ভাবাo যা, aমিন ডুেব যাoয়া। 
 
        “কথায় বেল হনুমােনর রামনােম eত িব াস েয, িব ােসর gেণ ‘সাগর ল ন’ করেল! িকnt sয়ং রােমর 
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সাগর বাঁধেত হল! 
 
        “যিদ তাঁেত িব াস থােক, তাহেল পাপi কrক, আর মহাপাতকi কrক, িকছুেতi ভয় নাi।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ  ভেkর ভাব আেরাপ কিরয়া ভােব মােতায়ারা হiয়া িব ােসর মাহাtয্ 
গািহেতেছন:  
 
 আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির। 
 আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী। 
 


