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তৃতীয় পিরেcদ
যৎ সাংৈখয্ঃ pাপয্েত sানং তdেযাৈগরিপ গময্েত ৷
eকং সাংখয্ েযাগ যঃ পশয্িত স পশয্িত ৷৷
[গীতা -- 5/5]
jানেযাগ, ভিkেযাগ o কমর্েযােগর সমnয়
“বািলশ o তার েখালটা” -- েদহী o েদহ। ঠাকুর িক বিলেতেছন েয, েদহ িবন র, থািকেব না? েদেহর
িভতর িযিন েদহী িতিনi aিবনাশী, aতeব েদেহর ফেটাgাফ লiয়া িক হiেব? বরং েয ভগবান anযর্ামী মানুেষর
hদয় মেধয্ িবরাজ কিরেতেছন তাঁহারi পূজা করা uিচত?
ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়ােছন। িতিন বিলেতেছন -“তেব eকিট কথা আেছ। ভেkর hদয় তাঁর aবsান। িতিন সবর্ভূেত আেছন বেট, িকnt ভkhদেয়
িবেশষrেপ আেছন। েযমন েকান জিমদার তার জিমদািরর সকল sােনi থািকেত পাের। িকnt িতিন তাঁর aমুক
ৈবঠকখানায় pায়i থােকন, ei েলােক বেল। ভেkর hদয় ভগবােনর ৈবঠকখানা।” (সকেলর আনn)
[eক ঈ র -- তাঁর িভn নাম -- jানী, েযাগী o ভk ]
“jানীরা যােক bh বেল, েযাগীরা তাঁেকi আtা বেল, আর ভেkরা তাঁেকi ভগবান বেল।
“eকi bাhণ। যখন পূজা কের, তার নাম পূজারী; যখন রাঁেধ তখন রাঁধুনী বামুন। েয jানী, jানেযাগ
ধের আেছ, েস েনিত েনিত -- ei িবচার কের। bh e নয়, o নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। িবচার করেত করেত
যখন মন িsর হয়, মেনর লয় হয়, সমািধ হয়, তখন bhjান। bhjানীর িঠক ধারণা bh সতয্, জগৎ িমথয্া;
নামrপ e-সব spবৎ; bh িক েয, তা মুেখ বলা যায় না; িতিন েয বয্িk (Personal God) তাo বলবার েজা
নাi।
“jানীরা oirপ বেল -- েযমন েবদাnবাদীরা। ভেkরা িকnt সব aবsাi লয়। জাgত aবsাo সতয্ বেল
-- জগৎেক spবৎ বেল না। ভেkরা বেল, ei জগৎ ভগবােনর ঐ যর্। আকাশ, নkt, চnd, সূযর্, পবর্ত, সমুd,
জীবজnt -- e-সব ঈ র কেরেছন। তাঁরi ঐ যর্। িতিন anের hদয়মেধয্ আবার বািহের। utম ভk বেল, িতিন
িনেজ ei চতুিবর্ংশিত তtt -- জীবজগৎ হেয়েছন। ভেkর সাধ েয িচিন খায়, িচিন হেত ভালবােস না। (সকেলর
হাসয্)
“ভেkর ভাব িকrপ জােনা? েহ ভগবান, তুিম pভু, আিম েতামার দাস’, ‘তুিম মা, আিম েতামার সnান’ ,
আবার ‘তুিম আমার িপতা বা মাতা’। ‘তুিম পূণর্, আিম েতামার aংশ।’ ভk eমন কথা বলেত icা কের না েয
‘আিম bh।”
“েযাগীo পরমাtােক সাkাৎকার করেত েচ া কের। uেdশয্ -- জীবাtা o পরমাtার েযাগ। েযাগী িবষয়
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েথেক মন কুিড়েয় লয় o পরমাtােত মন িsর করেত েচ া কের। তাi pথম aবsায় িনজর্েন িsর আসেন
aননয্মন হেয় ধয্ানিচnা কের।
“িকnt eকi বst। নাম-েভদমাt। িযিনi bh, িতিনi আtা, িতিনi ভগবান। bhjানীর bh, েযাগীর
পরমাtা, ভেkর ভগবান।”

www.ramakrishnavivekananda.info

