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ঈ রদশর্ন -- সাকার না িনরাকার? 
 
        eকজন bাhভk িজjাসা কিরেলন, মহাশয় ঈ রেক িক েদখা যায়? যিদ েদখা যায়, েদখেত পাi না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, aবশয্ েদখা যায় -- সাকারrপ েদখা যায়, আবার arপo েদখা যায়। তা েতামায় বুঝাব 
েকমন কের? 
 
        bাhভk -- িক uপােয় েদখা েযেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুল হেয় তাঁর জনয্ কাঁদেত পার? 
 
        “েলােক েছেলর জনয্, stীর জনয্, টাকার জনয্, eকঘিট কাঁেদ। িকnt ঈ েরর জনয্ েক কাঁদেছ? যতkণ 
েছেল চুিষ িনেয় ভুেল থােক, মা রাnাবাnা বািড়র কাজ সব কের। েছেলর যখন চুিষ আর ভাল লােগ না -- চুিষ 
েফেল িচৎকার কের কাঁেদ, তখন মা ভােতর হাঁিড় নািমেয় dড়dড় কের eেস েছেলেক েকােল লয়।” 
 
        “bাhভk -- মহাশয়! i েরর srপ িনেয় eত মত েকন? েকu বেল সাকার -- েকu বেল িনরাকার -- 
আবার সাকারবাদীেদর িনকট নানাrেপর কথা নেত পাi। eত গ েগাল েকন? 
 
        “ ীরামকৃ  -- েয ভk েযrপ েদেখ, েস েসirপ মেন কের। বাsিবক েকানo গ েগাল নাi। তাঁেক 
েকানরকেম যিদ eকবার লাভ করেত পারা যায়, তাহেল িতিন সব বুিঝেয় েদন। েস পাড়ােতi েগেল না -- সব 
খবর পােব েকমন কের? 
 
        “eকটা গl েশান: 
 
        “eকজন বােহয্ িগিছল। েস েদখেল েয গােছর uপর eকিট জােনায়ার রেয়েছ। েস eেস আর eকজনেক 
বলেল, ‘েদখ, aমুক গােছ eকিট সুnর লাল রেঙর জােনায়ার েদেখ eলাম।’ েলাকিট utর করেল, ‘আিম যখন 
বােহয্ িগিছলাম আিমo েদেখিছ -- তা েস লাল রঙ হেত যােব েকন? েস েয সবুজ রঙ!’ আর-eকজন বলেল, ‘না 
না -- আিম েদেখিছ, হলেদ!’ eirেপ আরo েকu েকu বলেল, ‘না জরদা, েবgনী, নীল’ iতয্ািদ। েশেষ ঝগড়া। 
তখন তারা গাছতলায় িগেয় েদেখ, eকজন েলাক বেস আেছ। তােক িজjাসা করােত েস বলেল, ‘আিম ei 
গাছতলায় থািক, আিম েস জােনায়ারিটেক েবশ জািন -- েতামরা যা যা বলছ, সব সতয্ -- েস কখন লাল, কখন 
সবুজ, কখন হলেদ, কখন নীল আরo সব কত িক হয়! বhrপী। আবার কখন েদিখ, েকান রঙi নাi। কখন 
সgণ, কখন িনgর্ণ।’ 
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        “aথর্াৎ েয বয্িk সদা-সবর্দা ঈ রিচnা কের েসi জানেত পাের তাঁর srপ িক? েস বয্িki জােন েয, িতিন 
নানাrেপ েদখা েদন, নানাভােব েদখা েদন -- িতিন সgণ, আবার িতিন িনgর্ণ। েয গাছতলায় থােক, েসi জােন 
েয, বhrপীর নানা রঙ -- আবার কখন কখন েকান রঙi থােক না। aনয্ েলাক েকবল তকর্ ঝগড়া কের ক  পায়। 
 
        “কবীর বলত, ‘িনরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।’ 
 
        “ভk েয rপিট ভালবােস, েসirেপ িতিন েদখা েদন -- িতিন েয ভkবৎসল। 
 
        “পুরােণ আেছ, বীরভk হনুমােনর জনয্ িতিন রামrপ ধেরিছেলন।” 
 

[কালীrপ o শয্ামrেপর বয্াখয্া -- ‘aনn’েক জানা যায় না ] 
 
        “েবদাn-িবচােরর কােছ rপ-টুপ uেড় যায়। েস-িবচােরর েশষ িসdাn ei -- bh সতয্, আর নামrপযুk 
জগৎ িমথয্া। যতkণ ‘আিম ভk’ ei aিভমান থােক, ততkণi ঈ েরর rপদশর্ন আর ঈ রেক বয্িk 
(Person) বেল েবাধ সmব হয়। িবচােরর চেk েদখেল, ভেkর ‘আিম’ aিভমান, ভkেক eকটু দূের েরেখেছ। 
 
        “কালীrপ িক শয্ামrপ েচৗd েপায়া েকন? দূের বেল। দূের বেল সূযর্ েছাট েদখায়। কােছ যাo তখন eত 
বৃহৎ েদখােব েয, ধারণা করেত পারেব না। আবার কালীrপ িক শয্ামrপ শয্ামবণর্ েকন? েসo দূর বেল। েযমন 
দীিঘর জল দূের েথেক সবুজ, নীল বা কােলাবণর্ েদখায়, কােছ িগেয় হােত কের জল তুেল েদখ, েকান রঙi নাi। 
আকাশ দূের েদখেল নীলবণর্, কােছ েদখ, েকান রঙ নাi। 
 
        “তাi বলিছ, েবদাn-দশর্েনর িবচাের bh িনgর্ণ। তাঁর িক srপ, তা মুেখ বলা যায় না। িকnt যতkণ তুিম 
িনেজ সতয্, ততkণ জগৎo সতয্। ঈ েরর নানাrপo সতয্, ঈ রেক বয্িkেবাধo সতয্। 
 
        “ভিkপথ েতামােদর পথ। e খুব ভাল -- e সহজ পথ। aনn ঈ রেক িক জানা যায়? আর তাঁেক 
জানবারi বা িক দরকার? ei dলর্ভ মানুষ জনম েপেয় আমার দরকার তাঁর পাদপেd েযন ভিk হয়। 
 
        “যিদ আমার eকঘিট জেল তৃ া যায়, পুকুের কত জল আেছ, e মাপবার আমার িক দরকার? আিম আধ 
েবাতল মেদ মাতাল হেয় যাi -- িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, e িহসােব আমার িক দরকার? aনnেক 
জানার দরকারi বা িক?”  
 
 


