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চতুথর্ পিরেcদ
“যেতা বােচা িনবতর্েn। apাপয্ মনসা সহ।”
[ৈতিtরীয় uপিনষd -- 2।4]
bেhর srপ মুেখ বলা যায় না
eকজন bাhভk িজjাসা কিরেলন, ঈ র সাকার না িনরাকার?
ীরামকৃ -- তাঁর iিত করা যায় না। িতিন িনরাকার আবার সাকার। ভেkর জনয্ িতিন সাকার। যারা jানী
aথর্াৎ জগৎেক যােদর spবৎ মেন হেয়েছ, তােদর পেk িতিন িনরাকার। ভk জােন আিম eকিট িজিনস, জগৎ
eকিট িজিনস। তাi ভেkর কােছ ঈ র ‘বয্িk’ (Personal God) হেয় েদখা েদন। jানী -- েযমন েবদাnবাদী
-- েকবল েনিত েনিত িবচার কের। িবচার কের jানীর েবােধ েবাধ হয় েয, “আিম িমথয্া, জগৎo িমথয্া -spবৎ।” jানী bhেক েবােধ েবাধ কের। িতিন েয িক, মুেখ বলেত পাের না।
“িকরকম জান? েযন সিcদানn-সমুd -- কূল-িকনারা নাi -- ভিkিহেম sােন sােন জল বরফ হেয় যায় - বরফ আকাের জমাট বাঁেধ। aথর্াৎ ভেkর কােছ িতিন বয্kভােব, কখন কখন সাকার rপ ধের থােকন। jানসূযর্ uঠেল েস বরফ গেল যায়, তখন আর ঈ রেক বয্িk বেল েবাধ হয় না। -- তাঁর rপo দশর্ন হয় না। িক িতিন
মুেখ বলা যায় না। েক বলেব? িযিন বলেবন, িতিনi নাi। তাঁর ‘আিম’ আর খুেঁ জ পান না।
“িবচার করেত করেত আিম-টািম আর িকছুi থােক না। েপঁয়ােজর pথেম লাল েখাসা তুিম ছাড়ােল, তারপর
সাদা পুr েখাসা। eirপ বরাবর ছাড়ােত ছাড়ােত িভতের িকছু খুেঁ জ পাoয়া যায় না।
“েযখােন িনেজর আিম খুেঁ জ পাoয়া যায় না -- আর খুেঁ জi বা েক? -- েসখােন bেhর srপ েবােধ েবাধ
িকrপ হয়, েক বলেব!
“eকটা লুেনর পুতল
ু সমুd মাপেত িগিছল। সমুেd যাi েনেমেছ aমিন গেল িমেশ েগল। তখন খবর েক
িদেবক?
“পূণর্ jােনর লkণ -- পূণর্ jান হেল মানুষ চুপ হেয় যায়। তখন ‘আিম’rপ লুেনর পুতল
ু সিcদানnrপ
সাগের গেল eক হেয় যায়, আর eকটুo েভদবুিd থােক না।
“িবচার করা যতkণ না েশষ হয়, েলােক ফড়ফড় কের তকর্ কের। েশষ হেল চুপ হেয় যায়। কলসী পূণর্
হেল, কলসীর জল পুকেু রর জল eক হেল আর শb থােক না। যতkণ না কলসী পূণর্ হয় ততkণ শb।
“আেগকার েলােক বলত, কালাপািনেত জাহাজ েগেল েফের না।”
[‘আিম’ িকnt যায় না ]
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“আিম মেল ঘুিচেব জ াল (হাসয্)। হাজার িবচার কর, ‘আিম’ যায় না। েতামার আমার পেk ‘ভk আিম’
e-aিভমান ভাল।
“ভেkর পেk সgণ bh। aথর্াৎ িতিন সgণ -- eকজন বয্িk হেয়, rপ হেয় েদখা েদন। িতিন pাথর্না
েনন। েতামরা েয pাথর্না কর, তাঁেকi কর। েতামরা েবদাnবাদী নo, jানী নo -- েতামরা ভk। সাকারrপ
মােনা আর না মােনা eেস যায় না। ঈ র eকজন বয্িk বেল েবাধ থাকেলi হল -- েয বয্িk pাথর্না েনন, সৃি িsিত-pলয় কেরন, েয বয্িk aনnশিk।
“ভিkপেথi তাঁেক সহেজ পাoয়া যায়।”
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