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নবম পিরেcদ
সমািধমিnের
ীরামকৃ aহিনর্শ সমািধs! িদনরাত েকাথা িদয়া যাiেতেছ। েকবল ভkেদর সে eক-eকবার ঈ রীয়
কথা কীতর্ন কেরন। িতনটা-চািরটার সময় মাsার েদিখেলন, ঠাকুর েছাট তkেপােশ বিসয়া আেছন, ভাবািব ।
িকয়ৎkণ পের মার সে কথা কিহেতেছন।
মার সে কথা কিহেত কিহেত eকবার বিলেলন, “মা, oেক eক কলা িদিল েকন?” ঠাকুর খািনকkণ
িনsb হiয়া রিহেলন। আবার বিলেতেছন, “মা, বুেঝিছ, eক কলােতi যেথ হেব। eক কলােতi েতার কাজ
হেব, জীবিশkা হেব।”
ঠাকুর িক সাে াপা েদর িভতর eirেপ শিkস ার কিরেতেছন? eসব িক আেয়াজন হiেতেছ েয, পের
তাঁহারা জীবিশkা িদেবন? মাsার ছাড়া ঘের রাখালo বিসয়া আেছন। ঠাকুর eখনo আিব । রাখালেক বিলেতেছন,
“তুi রাগ কেরিছিল? েতােক রাগালুম েকন, eর মােন আেছ। ঔষধ িঠক পড়েব বেল। িপেল মুখ তুলেল পর
মনসার পাতা-টােত িদেত হয়।”
িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, “হাজরােক েদখলাম
জিটেল-কুিটেল থাকেল লীলা েপা াi হয়।”

কাঠ! তেব eখােন থােক েকন? তার মােন আেছ,

(মাsােরর pিত) -- ঈ রীয় rপ মানেত হয়। জগdাtীrেপর মােন জােনা? িযিন জগৎেক ধারন কের
আেছন। িতিন না ধরেল, িতিন না পালন করেল জগৎ পেড় যায়, ন হেয় যায়। মনকরীেক েয বশ করেত পাের,
তারi hদেয় জগdাtী uদয় হন।
রাখাল -- “মন-মt-করী!”
ীরামকৃ -- িসংহবািহনীর িসংহ তাi হািতেক জb কের রেয়েছ।
সnয্ার পর ঠাকুরবািড়েত আরিত হiেতেছ। সnয্া সমাগেম ঠাকুর ীরামকৃ িনেজর ঘের ঠাকুরেদর নাম
কিরেতেছন। ঘের ধূনা েদoয়া হiল। ঠাকুর বdা িল হiয়া েছাট তkেপাশিটর uপর বিসয়া আেছন। মার িচnা
কিরেতেছন। েবলঘেরর ীযুk েগািবn মুখুেj o তাহার বnুগণ আিসয়া pণাম কিরয়া েমেঝেত বিসেলন।
মাsারo বিসয়া আেছন। রাখালo বিসয়া আেছন।
বািহের চাঁদ uিঠয়ােছ। জগৎ িনঃশেb হািসেতেছ। ঘেরর িভতর সকেল িনঃশেb বিসয়া ঠাকুেরর শাnমূিতর্
েদিখেতেছন। ঠাকুর ভাবািব । িকয়ৎkণ পের কথা কিহেলন। eখনo ভাবাবsা।
[শয্ামাrপ -- পুrষ-pকৃিত -- েযাগমায়া -- িশবকালী o রাধাকৃ rেপর বয্াখয্া -- utম ভk -- িবচারপথ ]
ীরামকৃ (ভাবs) -- বল, েতামােদর যা সংশয়। আিম সব বলিছ।
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েগািবn o aনয্ানয্ ভেkরা ভািবেত লািগেলন।
েগািবn -- আjা, শয্ামা erপিট হল েকন?
ীরামকৃ -- েস দূর বেল। কােছ েগেল েকান রঙi নাi। দীিঘর জল দূর েথেক কােলা েদখায়, কােছ িগেয়
হােত কের েতাল, েকান রঙ নাi। আকাশ দূর েথেক েযন নীলবণর্। কােছর আকাশ েদখ, েকান রঙ নাi। ঈ েরর
যত কােছ যােব ততi ধারণা হেব, তাঁর নাম, rপ নাi। েপিছেয় eকটু দূের eেল আবার “আমার শয্ামা মা!” েযন
ঘাসফুেলর রঙ। শয্ামা পুrষ না pকৃিত? eকজন ভk পূজা কেরিছল। eকজন দশর্ন করেত eেস েদেখ ঠাকুেরর
গলায় ৈপেত! েস বলেল, তুিম মার গলায় ৈপেত পিরেয়ছ! ভkিট বলেল, “ভাi, তুিমi মােক িচেনছ। আিম
eখনo িচনেত পাির নাi িতিন পুrষ িক pকৃিত। তাi ৈপেত পিরেয়িছ!”
“িযিন শয্ামা, িতিনi bh। যাঁরi rপ, িতিনi arপ। িযিন সgণ, িতিনi িনgর্ণ। bh শিk -- শিk bh.
aেভদ। সিcদানnময় আর সিcদানnময়ী।”
েগািবn -- েযাগমায়া েকন বেল?
ীরামকৃ -- েযাগমায়া aথর্াৎ পুrষ-pকৃিতর েযাগ। যা িকছু েদখছ সবi পুrষ-pকৃিতর েযাগ। িশবকালীর
মূিতর্, িশেবর uপর কালী দাঁিড়য়া আেছন। িশব শব হেয় পেড় আেছন। কালী িশেবর িদেক েচেয় আেছন। ei
সমsi পুrষ-pকৃিতর েযাগ। পুrষ িনিkয়, তাi িশব শব হেয় আেছন। পুrেষর েযােগ pকৃিত সমs কাজ
করেছন। সৃি -িsিত-pলয় করেছন!
“রাধাকৃ -যুগলমূিতর্রo মােন oi। oi েযােগর জনয্ বি মভাব। েসi েযাগ েদখাবার জনয্i ীকৃে র
নােক মুkা, ীমতীর নােক নীল পাথর। ীমতীর েগৗর বরণ মুkার নয্ায় ujjল। ীকৃে র শয্ামবণর্, তাi
ীমতীর নীল পাথর। আবার ীকৃ পীতবসন o ীমতী নীলবসন পেরেছন।
“utম ভk েক? েয bhjােনর পর েদেখ, িতিনi জীবজগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। pথেম ‘েনিত’
‘েনিত’ িবচার কের ছােদ েপৗঁিছেত হয়। তারপর েস েদেখ, ছাদo েয িজিনেস ৈতয়াির -- iট, চুন, সুড়িক -িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতয়াির। তখন েদেখ, bhi জীবজগৎ সমs হেয়েছন।
“ ধু িবচার! থু! থু! -- কাজ নাi।
(ঠাকুর মুখামৃত েফিলেলন।)
“েকন িবচার কের
থােক।”

হেয় থাকব? যতkণ ‘আিম তুিম’ আেছ, ততkণ েযন তাঁর পাদপেd dাভিk

(েগািবেnর pিত) -- কখনo বিল -- তুিমi আিম, আিমi তুিম। আবার কখনo ‘তুিমi তুিম’ হেয় যায়।
তখন ‘আিম’ খুেঁ জ পাi না।
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“শিkরi aবতার। eক মেত রাম o কৃ িচদানnসাগেরর dিট েঢu।
“aৈdতjােনর পর ৈচতনয্লাভ হয়। তখন েদেখ, সবর্ভূেত ৈচতনয্rেপ িতিন আেছন। ৈচতনয্লােভর পর
আনn। aৈdত, ৈচতনয্, িনতয্ানn।”
[ঈ েরর rপ আেছ -- েভাগবাসনা েগেল বয্াকুলতা ]
(মাsােরর pিত) -- আর েতামায় বলিছ, rপ, ঈ রীয় rপ aিব াস কেরা না। rপ আেছ িব াস কর!
তারপর েয rপিট ভালবাস েসi rপ ধয্ান কেরা।
(েগািবেnর pিত) -- িক জােনা, যতkণ েভাগবাসনা, ততkণ ঈ রেক জানেত বা দশর্ন করেত pাণ বয্াকুল
হয় না। েছেল েখলা িনেয় ভুেল থােক। সেnশ িদেয় ভুেলাo খািনক সেnশ খােব। যখন েখলাo ভাল লােগ না,
সেnশo ভাল লােগ না, তখন বেল, ‘মা যাব!’ আর সেnশ চায় না। যােক েচেন না, েকানo কােল েদেখ নাi, েস
যিদ বেল, আয় মার কােছ িনেয় যাi -- তারi সে যােব। েয েকােল কের িনেয় যায় তারi সে যােব।
“সংসােরর েভাগ হেয় েগেল i েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হয়। িক কের তাঁেক পাব -- েকবল ei িচnা হয়।
েয যা বেল তাi েন।”
মাsার (sগত) -- েভাগবাসনা েগেল ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হয়।

www.ramakrishnavivekananda.info

