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তৃতীয় পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃে র যেশাদার ভাব o সমািধ
ঠাকুর েছাট খাটিটর uপর িগয়া িনেজর আসেন uপিব হiয়ােছন। সবর্দাi ভােব পূণ।র্ ভাবচেk রাখালেক
দশর্ন কিরেতেছন। রাখালেক েদিখেত েদিখেত বাৎসলয্ রেস আplত হiেলন; aে পুলক হiেতেছ। ei চেk িক
যেশাদা েগাপালেক েদিখেতন?
েদিখেত েদিখেত আবার ঠাকুর সমািধs হiেলন। ঘেরর মধয্s ভেkরা aবাক o িনsb হiয়া ঠাকুর
ীরামকৃে র ei adুত ভাবাবsা দশর্ন কিরেতেছন।
িকি ৎ pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, রাখালেক েদেখ udীপন েকন হয়? যত eিগেয় যােব ততi ঐ েযর্র
ভাগ কম পেড় যােব। সাধেকর pথম দশর্ন হয় দশভুজা ঈ রী মূিতর্। েস-মূিতর্েত ঐ েযর্র েবিশ pকাশ। তারপর
দশর্ন িdভুজা -- তখন দশ হাত নাi -- aত astশst নাi। তারপর েগাপাল-মূিতর্ দশর্ন -- েকান ঐ যর্ নাi -েকবল কিচ েছেলর মূিতর্। eরo পাের আেছ -- েকবল েজয্ািতঃ দশর্ন।
[সমািধর পর িঠক bhjােনর aবsা -- িবচার o আসিk তয্াগ ]
“তাঁেক লাভ হেল, তাঁেত সমািধs হেল -- jানিবচার আর থােক না।
“jানিবচার আর কতkণ? যতkণ aেনক বেল েবাধ হয় -“যতkণ জীব, জগৎ, আিম, তুিম -- e-সব েবাধ থােক। যখন িঠক িঠক eক jান হয় তখন চুপ হেয় যায়।
েযমন ৈtল sামী।
“bাhণ েভাজেনর সময় েদখ নাi? pথমটা খুব হiচi। েপট যত ভের আসেছ ততi হiচi কেম যােc।
যখন দিধ মুি পড়ল তখন েকবল সুপ-সাপ! আর েকানo শb নাi। তারপরi িনdা -- সমািধ। তখন হiচi আর
আেদৗ নাi।
(মাsার o pাণকৃে র pিত) -- “aেনেক bhjােনর কথা কয়, িকnt িনেচর িজিনস লেয় থােক। ঘরবািড়,
টাকা, মান, iিনdয়সুখ। মনুেমেnর িনেচ যতkণ থাক ততkণ গািড়, েঘাড়া, সােহব, েমম -- eiসব েদখা যায়।
uপের uঠেল েকবল আকাশ, সমুd, ধু-ধু কেc! তখন বািড়, েঘাড়া, গািড়, মানুষ e-সব আর ভাল লােগ না; eসব িপঁপেড়র মেতা েদখায়!
“bhjান হেল সংসারাসিk, কািমনী-কা েন uৎসাহ -- সব চেল যায়। সব শািn হেয় যায়। কাঠ েপাড়বার
সময় aেনক পড়পড় শb আর আgেনর ঝাঁঝ। সব েশষ হেয় েগেল, ছাi পড়ল -- তখন আর শb থােক না।
আসিk েগেলi uৎসাহ যায় -- েশেষ শািn।
“ঈ েরর যত িনকেট eিগেয় যােব ততi শািn। শািnঃ শািnঃ শািnঃ pশািnঃ। গ ার যত িনকেট যােব
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ততi শীতল েবাধ হেব। sান করেল আরo শািn।
“তেব জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt, e-সব, িতিন আেছন বেল সব আেছ। তাঁেক বাদ িদেল িকছুi থােক না।
1-eর িপেঠ aেনক শূনয্ িদেল সংখয্া েবেড় যায়। 1-েক পুঁেছ েফলেল শূেনয্র েকানo পদাথর্ থােক না।”
pাণকৃ েক কৃপা কিরবার জনয্ ঠাকুর িক eiবার িনেজর aবsা সmেn iি ত কিরেতেছন?
ঠাকুর বিলেতেছন -[ঠাকুেরর aবsা -- bhjােনর পর “ভিkর আিম” ]
“bhjােনর পর -- সমািধর পর -- েকহ েকহ েনেম eেস ‘িবদয্ার আিম’, ‘ভিkর আিম’ লেয় থােক।
বাজার চুেক েগেল েকu েকu আপনার খুিশ বাজাের থােক। েযমন নারদািদ। তাঁরা েলাকিশkার জনয্ ‘ভিkর
আিম’ লেয় থােকন। শ রাচাযর্ েলাকিশkার জনয্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন।
“eকটুo আসিk থাকেল তাঁেক পাoয়া যায় না। সূতার িভতর eকটু আঁশ থাকেল ছুেঁ চর িভতর যােব না।
“িযিন ঈ রলাভ কেরেছন, তাঁর কাম-েkাধািদ নামমাt। েযমন েপাড়া দিড়। দিড়র আকার। িকnt ফুঁ িদেল
uেড় যায়।
“মন আসিkশূনয্ হেলi তাঁেক দশর্ন হয়। d মেন যা uঠেব েস তাঁরi বাণী। d মনo যা d বুিdo তা - d আtাo তা। েকননা িতিন বi আর েকu d নাi।
“তাঁেক িকnt লাভ করেল ধমর্াধেমর্র পার হoয়া যায়।”
ei বিলয়া ঠাকুর েসi েদবdলর্ভকেn রামpসােদর গান ধিরেলন:
আয় মন েবড়ােত যািব।
কালী-কlতrমূেল ের, চাির ফল কুড়ােয় পািব ৷৷
pবৃিt িনবৃিt জায়া িনবৃিtের সে লিব।
িবেবক নােম তার েবটাের তttকথা তায় ধািব ৷৷

www.ramakrishnavivekananda.info

