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প ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o আচাযর্ ীেবচারাম -- েবদাn o bhতtt pসে  
 
        সnয্ার পর আিদসমােজর আচাযর্ ীযুk েবচারাম েবদীেত বিসয়া uপাসনা কিরেলন। মােঝমােঝ bhস ীত 
o uপিনষd  হiেত পাঠ হiেত লািগল। uপাসনােn ীরামকৃে র সে  বিসয়া আচাযর্ aেনক আলাপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, িনরাকারo সতয্ আর সাকারo সতয্; আপিন িক বল? 
 

[সাকার-িনরাকার িচnয়rপ o ভk ] 
 
        আচাযর্ -- আjা, িনরাকার েযমন Electric Current (তিড়ৎ-pবাহ) চেk েদখা যায় না, িকnt aনুভব 
করা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, di সতয্। ধু িনরাকার বলা িকrপ জােনা? েযমন েরাশনেচৗিকর eকজন েপাঁ ধের থােক 
-- তার বাঁিশর সাত েফাকর সেtto। িকnt আর-eকজন েদখ কত রাগ-রািগণী বাজায়! েসrপ সাকারবাদীরা েদখ 
ঈ রেক কতভােব সেmাগ  কের! শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্, মধুর -- নানাভােব। 
 
        “িক জােনা, aমৃতকুে  েকানo রকেম পড়া। তা sব কেরi েহাক aথবা েকu ধাkা েমেরেছ আর তুিম কুে  
পেড় েগছ, eকi ফল। di জেনi aমর হেব!1 
 
        “bাhেদর পেk জল বরফ uপমা িঠক। সিcদানn েযন aনn জলরািশ। মহাসাগেরর জল, ঠাnা েদেশ 
sােন sােন েযমন বরেফর আকার ধারণ কের, েসirপ ভিk িহেম েসi সিcদানn (সgণ bh) ভেkর জনয্ 
সাকার rপ ধারণ কেরন। ঋিষরা েসi aতীিndয় িচnয় rপ দশর্ন কেরিছেলন, আবার তাঁর সে  কথা কেয়িছেলন। 
ভেkর েpেমর শরীর,2 ‘ভাগবতীতনু’ dারা েসi িচnয় rপ দশর্ন হয়। 
 
        “আবার আেছ, bh aবা নেসােগাচর। jানসূেযর্র তােপ সাকার বরফ গেল যায়। bhjােনর পর, 
িনিবর্কlসমািধর পর, আবার েসi aনn, বাকয্মেনর aতীত, arপ িনরাকার bh! 
 
        “bেhর srপ মুেখ বলা যায় না, চুপ হেয় যায়। aনnেক েক মুেখ েবাঝােব! পািখ যত uপের uেঠ, তার 
uপর আরo আেছ, আপিন িক বল?” 
 
        আচাযর্ -- আjা হাঁ, েবদােn oirপ কথাi আেছ। 
 

                                                 
1 aমৃত কু  -- bৈhেবদমমৃতং পুরsাd bh প াd bh দিkণতে াtেরণ ৷ 
                  aধে া র্  pসৃতং bৈhেবদং িব িমদং বির m  ৷৷                      [মুnেকাপিনষd , 2।2।11] 
2 নারদ বিলেলন -- আিম dা সবর্ময়ী ভাগবতীতনু pাp হলাম। 
  pযুজয্মােন মিয় তাং dাং ভাগবতীতনুm । 
  আরbকমর্িনবর্ােণা নাপতং পা েভৗিতকঃ।                                                  [ ীমdাগবত, 1।6।29] 
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[িনgর্ণ bh ‘aবা নেসােগাচরm ’ -- িtgণাতীতm  ] 
 
        ীরামকৃ  -- লবণপুtিলকা সাগর মাপেত িগিছল, িফের eেস আর খবর িদেল না। eক মেত আেছ 

কেদবািদ দশর্ন-sশর্ন কেরিছল, ডুব েদয় নাi। 
 
        “আিম িবদয্াসগরেক বেলিছলাম, সব িজিনস eঁেটা হেয় েগেছ, িকnt bh uিc  হয় নাi।3 aথর্াৎ bh িক, 
েকu মুেখ বলেত পাের নাi। মুেখ বলেলi িজিনসটা eঁেটা হয়। িবদয্াসাগর পি ত, েন ভারী খুিশ। 
 
        “েকদােরর oিদেক েনিছ বরেফ ঢাকা পাহাড় আেছ। েবিশ uেc uঠেল আর িফরেত হয় না। যারা েবিশ 
uেcেত িক আেছ, েগেল িকrপ aবsা হয় -- e-সব জানেত িগেয়েছ, তারা িফের eেস, আর খবর েদয় নাi। 
 
        “তাঁেক দশর্ন হেল মানুষ আনেn িবhল হেয় যায়, চুপ4 হেয় যায়। খবর েক েদেব? বুঝােব েক? 
 
        “সাত েদuিড়র পর রাজা। pেতয্ক েদuিড়েত eক-eকজন মহা ঐ যর্বান পুrষ বেস আেছন। pেতয্ক 
েদuিড়েতi িশষয্ িজjাসা করেছ, ei িক রাজা? gro বলেছন, না; েনিত েনিত। সpম েদuিড়েত িগেয় যা 
েদখেল, eেকবাের aবাক!5 আনেn িবhল। আর িজjাসা করেত হল না ‘ei িক রাজা?’ েদেখi সব সংশয় চেল 
েগল।” 
 
        আচাযর্ -- আেj হাঁ, েবদােn eirপi সব আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- যখন িতিন সৃি , িsিত, pলয় কেরন তখন তাঁেক সgণ bh, আদয্াশিk বিল। যখন িতিন 
িতন gেণর aতীত তখন তাঁেক িনgর্ণ bh, বাকয্-মেনর aতীত বলা যায়; পরbh। 
 
        “মানুষ তাঁর মায়ােত পেড় s-srপেক ভুেল যায়। েস েয বােপর aনn ঐ েযর্র aিধকারী তা ভুেল যায়। 
তাঁর মায়া িtgণময়ী। ei িতনgণi ডাকাত, সবর্s হরণ কের; s-srপেক ভুিলেয় েদয়। সtt, রজঃ, তমঃ -- িতন 
gণ। eেদর মেধয্ সttgণi ঈ েরর পথ েদিখেয় েদয়। িকnt ঈ েরর কােছ সttgণo িনেয় েযেত পাের না। 
 
        “eকজন ধনী বনপথ িদেয় যািcল। eমন সময় িতনজন ডাকাত eেস তােক িঘের েফলল o তার সবর্s 
হরণ করেল। সব েকেড়-কুেড় িনেয় eকজন ডাকাত বলেল, ‘আর eেক েরেখ িক হেব? eেক েমের েফল’ -- ei 
বেল তােক কাটেত eল। িdতীয় ডাকাত বলেল, ‘েমের েফেল কাজ েনi, eেক আে -িপে  েবঁেধ eiখােনi েফেল 
েরেখ যাoয়া যাক। তাহেল পুিলসেক খবর িদেত পারেব না।’ ei বেল oেক েবঁেধ েরেখ ডাকাতরা চেল েগল। 
খািনকkণ পের তৃতীয় ডাকাতিট িফের eল। eেস বলেল, ‘আহা েতামার বড় েলেগেছ, না? আিম েতামার বnন 
খুেল িদিc।’ বnন খুলবার পর েলাকিটেক সে  কের িনেয় ডাকাত পথ েদিখেয় েদিখেয় চলেত লাগল। সরকারী 
রাsার কােছ eেস বলেল, ‘ei পথ ধের যাo, eখন তুিম aনায়ােস িনেজর বািড়েত েযেত পারেব।’ েলাকিট 
বলেল, ‘েস িক মহাশয়, আপিনo চলুন; আপিন আমার কত uপকার করেলন। আমােদর বািড়েত েগেল আমরা 
কত আনিnত হব।’ ডাকাতিট বলেল, ‘না, আমার oখােন যাবার েজা নাi, পুিলেশ ধরেব।’ ei বেল েস পথ 

                                                 
3 uিc  হয় নাi -- aিচnয্মবয্পেদশয্m  ... aৈdতm                                  [মা েুকয্াপিনষd , 7] 
4 যেতা বােচা িনবর্তেn। apাপয্ মনসা সহ।                                            [ৈতtরীেয়াপিনষd , 2।4] 
5 িছদয্েn সবর্সংশয়াঃ .. তিsn  দৃে  পরাবের।                                        [মু েকািপিনষd , 2।2।8] 
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েদিখেয় িদেয় চেল েগল। 
 
        “pথম ডাকাতিট তেমাgণ, েয বেলিছল, ‘eেক েরেখ আর িক হেব, েমের েফল।’ তেমাgেণ িবনাশ হয়। 
িdতীয় ডাকাতিট রেজাgণ; রেজাgেণ মানুষ সংসাের বd হয়, নানা কাজ জড়ায়। রেজাgণ ঈ রেক ভুিলেয় েদয়। 
সttgণ েযন িসঁিড়র েশষ ধাপ। তারপেরi ছাদ। মানুেষর sধাম হেc পরbh। িtgনাতীত না হেল bhjান হয় 
না।” 
 
        আচাযর্ -- েবশ সব কথা হল। 
 
        ীরামকৃ  -- (সহােসয্) -- ভেkর sভাব িক জােনা? আিম বিল তুিম ন, তুিম বল আিম িন! েতামরা 
আচাযর্, কত েলাকেক িশkা িদc। েতামরা জাহাজ, আমরা েজেলিডিঙ। (সকেলর হাসয্)  


