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িচnয় rপ িক -- bhjােনর পর িবjান -- i রi বst 
 
        ঠাকুর মিণর সিহত িনভৃেত কথা কিহেতেছন। 
 
        মিণ -- আেj, িতিনi যিদ সব হেয়েছন, erপ নানাভাব েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- িবভুrেপ িতিন সবর্ভূেত আেছন, িকnt শিkিবেশষ, েকানখােন িবদয্াশিk, েকানখােন 
aিবদয্াশিk, েকানখােন েবিশ শিk, েকানখােন কম শিk। েদখ না, মানুেষর িভতর ঠগ, জুয়ােচার আেছ, আবার 
বােঘর মেতা ভয়ানক েলাকo আেছ। আিম বিল, ঠগ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- আjা, তােদর দূর েথেক নমsার করেত হয়। বাঘ নারায়ণেক কােছ িগেয় আিল ন 
করেল েখেয় েফলেব। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন আর তাঁর শিk, bh আর শিk -- বi আর িকছুi নাi। নারদ রামচndেক sব করেত 
বলেলন, েহ রাম তুিমi িশব, সীতা ভগবতী; তুিম bhা, সীতা bhাণী; তুিম ind, সীতা indাণী; তুিমi নারায়ণ, 
সীতা লkী; পুrষ-বাচক যা িকছু আেছ সব তুিম, stী-বাচক সব সীতা। 
 
        মিণ -- আর িচnয় rপ? 
 
        ীরামকৃ  eকটু িচnা কিরেতেছন। আেs আেs বিলেতেছন, “িকরকম জােনা -- েযমন জেলর -- e-সব 
সাধন করেল জানা যায়। 
 
        “তুিম ‘rেপ’ িব াস কেরা। bhjান হেল তেব aেভদ -- bh আর শিk aেভদ। েযমন aিg আর তার 
দািহকাশিk। aিg ভাবেলi দািহকাশিk ভাবেত হয়, আর দািহকাশিk ভাবেলi aিg ভাবেত হয়। dg আর 
dেgর ধবলt। জল আর িহম শিk। 
 
        “িকnt bhjােনর পরo আেছ। jােনর পর িবjান। যার jান আেছ, েবাধ হেয়েছ, তার ajানo আেছ। 
বিশ  শত পুtেশােক কাতর হেলন। লkণ িজjাসা করােত রাম বলেলন, ভাi, jান ajােনর পার হo, যার 
আেছ jান, তার আেছ ajান। পােয় যিদ কাঁটা েফােট, আর-eকিট আহরণ কের েসi কাঁটািট তুেল িদেত হয়। 
তারপর িdতীয় কাঁটািটo েফেল েদয়।” 
 
        মিণ -- ajান, jান di-i েফেল িদেত হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তাi িবjােনর pেয়াজন! 
 
        “েদখ না, যার আেলা jান আেছ, তার anকার jান আেছ; যার সুখ েবাধ আেছ, তার dঃখ েবাধ আেছ; 
যার পুণয্ েবাধ আেছ, তার পাপ েবাধ আেছ; যার ভাল েবাধ আেছ, তার মn েবাধo আেছ; যার িচ েবাধ আেছ, 
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তার a িচ েবাধ আেছ; যার আিম েবাধ আেছ, তার তুিম েবাধo আেছ। 
 
        “িবjান -- িকনা তাঁেক িবেশষrেপ জানা। কাে  আেছ aিg, ei েবাধ -- ei িব ােসর নাম jান। েসi 
আgেন ভাত রাঁধা, খাoয়া, েখেয় h পু  হoয়ার নাম িবjান। ঈ র আেছন eiিট েবােধ েবাধ, তার নাম jান; 
তাঁর সে  আলাপ, তাঁেক িনেয় আনn করা -- বাৎসলয্ভােব, সখয্ভােব, দাসভােব, মধুরভােব -- eরi নাম 
িবjান। জীবজগৎ িতিন হেয়েছন, eiিট দশর্ন করার নাম িবjান। 
 
        “eক মেত দশর্ন হয় না -- েক কােক দশর্ন কের। আপিনi আপনােক েদেখ। কালাপািনেত জাহাজ েগেল 
েফের না -- আর িফের খবর েদয় না।” 
 
        মিণ -- েযমন আপিন বেলন, মনুেমেnর uপের uঠেল আর িনেচর খবর থােক না -- গািড়, েঘাড়া, েমম, 
সােহব, বািড়, ঘর, dার, েদাকান, aিফস iতয্ািদ। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, আজকাল কালীঘের যাi না, িকছু aপরাধ হেব িক? নেরnd বলত, iিন eখনo 
কালীঘের যান। 
 
        মিণ -- আjা, আপনার নূতন নূতন aবsা -- আপনার আবার aপরাধ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, hেদর জনয্ েসনেক oরা বেলিছল, “hদেয়র বড় aসুখ, আপিন তার জনয্ diখান 
কাপড়, diিট জামা আনেবন, আমরা তােক েদেশ (িসoেড়) পািঠেয় িদব।” েসন eেনিছল dিট টাকা! e িক বল 
েদিখ, -- eত টাকা! িকnt ei েদoয়া! বল না। 
 
        মিণ -- আেj, যারা ঈ রেক জানবার জনয্ েবড়ােc, তারা erপ করেত পাের না; -- যােদর jানলাভi 
uেdশয্। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রi বst, আর সবi aবst। 
 


