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প িবংশ পিরেcদ
আদয্াশিkর uপাসনােতi bh-uপাসনা -- bh o শিk aেভদ
[Identity of God the Absolute and God the Creator.
Preserver and Destroyer]
ঈশান ভাটপাড়ায় গায়tীর পুর রণ কিরেবন। গায়tী bhমnt। eেকবাের িবষয়বুিd না েগেল bhjান হয়
না। িকnt কিলেত anগত pাণ -- িবষয়বুিd যায় না! rপ, রস, গn, sশর্, শb -- মন ei সব িবষয়1 লেয়
সবর্দাi থােক তাi ঠাকুর ীরামকৃ বেলন, কিলেত েবদমত চেল না। িযিনi bh িতিনi শিk। শিkর uপাসনা
কিরেলi bেhর uপাসনা হয়। যখন সৃি , িsিত, pলয় কেরন তখন তাঁেক শিk বেল। dটা আলাদা িজিনস নয়।
eকi িজিনস।
[The quest of the Absolute and Ishan. The Vedantic position.
"I am He" -- েসাঽহm ]
ীরামকৃ (ঈশােনর pিত) -- েকন েনিত েনিত কের েবড়াc? bh সmেn িকছুi বলা যায় না, েকবল বলা
যায় “aিs মাtm”।2 েকবলঃ রামঃ।
“আমরা যা িকছু েদখিছ, িচnা করিছ, সবi েসi আদয্াশিkর, েসi িচcিkর ঐ যর্ -- সৃি , পালন,
সংহার; জীবজগৎ; আবার ধয্ান, ধয্াতা, ভিk, েpম -- সব তাঁর ঐ যর্।
“িকnt bh আর শিk aেভদ। ল া েথেক িফের আসবার পর হনুমান রামেক sব করেছন; বলেছন, েহ
রাম, তুিমi পরbh, আর সীতা েতামার শিk। িকnt েতামরা dজেন aেভদ। েযমন সপর্ o তার িতযর্gিত -- সােপর
মেতা গিত ভাবেত েগেলi সাপেক ভাবেত হেব; আর সাপেক ভাবেলi সােপর গিত ভাবেত হয়। dg ভাবেলi
dেধর বণর্ ভাবেত হয়, ধবলt। dেধর মেতা সাদা aথর্াৎ ধবলt ভাবেত েগেলi dধেক ভাবেত হয়। জেলর
িহমশিk ভাবেলi জলেক ভাবেত হয়, আবার জলেক ভাবেলi জেলর িহমশিkেক ভাবেত হয়।
“ei আদয্াশিk বা মহামায়া bhেক আবরণ কের েরেখেছ। আবরণ েগেলi ‘যা িছলুম’, ‘তাi হলুম’।
‘আিমi তুিম’ ‘তুিমi আিম’!
“যতkণ আবরণ রেয়েছ, ততkণ েবদাnবাদীেদর েসাঽহm aথর্াৎ ‘আিমi েসi পরbh’ e-কথা িঠক খােট
না। জেলরi তর , তরে র িকছু জল নয়। যতkণ আবরণ রেয়েছ ততkণ মা -- মা বেল ডাকা ভাল। তুিম মা,
আিম েতামার সnান; তুিম pভু, আিম েতামার দাস। েসবয্-েসবক ভাবi ভাল। ei দাসভাব েথেক আবার সব ভাব
আেস -- শাn, সখয্ pভৃিত। মিনব যিদ দাসেক ভালবােস, তাহেল আবার তােক বেল, আয়, আমার কােছ বস;
1

েkেশাঽিধকতরেsষামবয্kাসেচতসাm।
aবয্kা িহ গিতর্dঃখং েদহবিdরবাপয্েত ৷৷
2
ৈনব বাচা ন মনসা pাpুং শেকয্া ন চkুষা।
asীেতয্েবাপলbসয্ তttভাবঃ pসীদিত ৷৷
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তুio যা, আিমo তা। িকnt দাস যিদ মিনেবর কােছ েসেধ বসেত যায়, মিনব রাগ করেব না?”
[আদয্াশিk o aবতারলীলা o ঈশান -- What is Maya?
েবদ, পুরাণ, তেntর সমnয় ]
“aবতারলীলা -- e-সব িচcিkর ঐ যর্। িযিনi bh, িতিনi আবার রাম, কৃ , িশব।”
ঈশান -- হির, হর eক ধাতু েকবল pতয্েয়র েভদ। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- হাঁ, eক বi di িকছু নাi। েবেদেত বেলেছ, oঁ সিcদানnঃ bh, পুরােণ বেলেছ, oঁ
সিcদানnঃ কৃ ঃ, আবার তেnt বেলেছ, oঁ সিcদানnঃ িশবঃ।
“েসi িচcিk, মহামায়াrেপ সব ajান কের েরেখেছ। aধয্াtরামায়েণ আেছ, রামেক দশর্ন কের যত
ঋিষরা েকবল ei কথাi বলেছ, েহ রাম, েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg কেরা না!”3
ঈশান -- e মায়াটা িক?
ীরামকৃ -- যা িকছু েদখছ, নছ, িচnা করছ -- সবi মায়া। eককথায় বলেত েগেল, কািমনী-কা নi
মায়ার আবরণ।
“পান খাoয়া, মাছ খাoয়া, তামাক খাoয়া, েতল মাখা -- e-সব তােত েদাষ নাi। e-সব ধু তয্াগ করেল
িক হেব? কািমনী-কা ন তয্াগi দরকার। েসi তয্াগi তয্াগ! গৃহীরা মােঝ মােঝ িনজর্েন িগেয় সাধন-ভজন কের,
ভিkলাভ কের মেন তয্াগ করেব। সnয্াসীরা বািহের তয্াগ, মেন তয্াগ -- di-i করেব।”
[Keshab Chandra Sen and Renunciation -- নবিবধান o িনরাকারবাদ -- Dogmatism]
“েকশব েসনেক বেলিছলাম, েয-ঘের জেলর জালা আর আচার, েতঁতল
ু , েসi ভের িবকারী েরাগী থাকেল
েকমন কের হয়? মােঝ মােঝ িনজর্েন থাকেত হয়।”
eকজন ভk -- মহাশয়, নবিবধান িকরকম, েযন ডাল-িখচুিড়র মেতা।
ীরামকৃ -- েকu েকu বেল আধুিনক। আিম ভািব, bhjানীর ঈ র িক আর-eকটা i র? বেল
নবিবধান, নূতন িবধান; তা হেব! েযমন ছটা দশর্ন আেছ, ষ দশর্ন, েতমিন আর-eকটা িকছু হেব।
“তেব িনরাকারবাদীেদর ভুল িক জােনা? ভুল ei -- তারা বেল, িতিন িনরাকার আর সব মত ভুল।

3

ajােননাবৃতং jানং েতন মুহয্িn জnবঃ।
ৈদবী েহয্ষা gণমিয় মম মায়া dরতয্য়া।
মােমব েয pপদয্েn মায়ােমতাং তরিn েত ৷৷
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“আিম জািন, িতিন সাকার, িনরাকার di-i, আেরা কত িক হেত পােরন। িতিন সবi হেত পােরন।”4
[God in the 'Untouchables']
(ঈশােনর pিত) -- েসi িচcিk, েসi মহামায়া চতুিবর্ংশিত তtt5 হেয় রেয়েছন। আিম ধয্ান করিছলাম;
ধয্ান করেত করেত মন চেল েগল রsেকর বািড়! রsেক ময্াথর। মনেক বললুম, থাক শালা oiখােন থাক। মা
েদিখয়া িদেলন, oর বািড়র েলাকজন সব েবড়ােc েখাল মাt, িভতের েসi eক কুলকু িলনী, eক ষট্চk!
“েসi আদয্াশিk েমেয় না পুrষ? আিম o-েদেশ েদখলাম, লাহােদর বািড়েত কালীপূজা হেc। মার গলায়
ৈপেত িদেয়েছ। eকজন িজjাসা করেল, মার গলায় ৈপেত েকন? যার বািড়র ঠাকুর, তােক েস বলেল, ভাi! তুi
মােক িঠক িচেনিছস, িকnt আিম িকছু জািন না, মা পুrষ িক েমেয়।6
“eiরকম আেছ েয, েসi মহামায়া িশবেক টp কের েখেয় েফেলন। মার িভতের ষট্চেkর jান হেল িশব
মার ঊr িদেয় েবিরয়া eেলন। তখন িশব তেntর সৃি করেলন।
“েসi িচcিkর, েসi মহামায়ার শরণাগত হেত হয়।”
ঈশান -- আপিন কৃপা কrন।
[ঈশানেক িশkা, “ডুব দাo” -- grর িক pেয়াজন? bাhণ পি ত,
শাst o ঈশান -- Mere Book-Learning]
ীরামকৃ -- সরলভােব বল, েহ ঈ র, েদখা দাo, আর কাঁদ; আর বল, েহ ঈ র, কািমনী-কা ন েথেক
মন তফাত কর!
“আর ডুব দাo। uপর uপর ভাসেল বা সাঁতার িদেল িক রt পাoয়া যায়? ডুব িদেত হয়।
“grর কােছ সnান িনেত হয়। eকজন বাণিল িশব খুজ
ঁ েত িছল। েকu আবার বেল েদয়, aমুক নদীর
ধাের যাo, েসখােন eকিট গাছ েদখেব, েসi গােছর কােছ eকিট ঘূিণর্ জল আেছ, েসiখােন ডুব মারেত হেব, তেব
বাণিল িশব পাoয়া যােব। তাi grর কােছ সnান েজেন িনেত হয়।”
ঈশান -- আjা হাঁ।

4

নােnাঽিs মম িদবয্ানাং িবভূতীনাং পরnপ।
মহাভূতানয্হ ােরা বুিdরবয্kেমব চ।
iিনdয়ািণ দৈশক প েচিndয়েগাচরাঃ ৷৷
6
তdা eতদkরং গাগর্য্দৃ ং d rতং ে াtমতং মntিবjাতং
িবjাতৃ নানয্দেতাঽিs d ৃ নানয্দেতাঽিs ে াতৃ নানয্দেতাঽিs
মnৃ নানয্দেতাঽিs িব াতৃ....৷৷
5
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ীরামকৃ -- সিcদানni7 grrেপ আেসন। মানুষ grর কােছ যিদ েকu দীkা লয়, তাঁেক মানুষ ভাবেল
িকছু হেব না। তাঁেক সাkাৎ ঈ র ভাবেত হয়, তেব েতা মেnt িব াস হেব? িব াস হেলi সব হেয় েগল! শূd
(eকলবয্) মািটর েdাণ ৈতয়ার কের বেনেত বাণিশkা কেরিছল। মািটর েdাণেক পূজা করত, সাkাৎ েdাণাচাযর্
jােন; তাiেতi বাণিশkায় িসd হল।
“আর তুিম bাhণ পি তেদর িনেয় েবিশ মাখামািখ কেরা না। oেদর িচnা dপয়সা পাবার জনয্!
“আিম েদেখিছ, bাhণ ssয্য়ন করেত eেসেছ, চnীপাঠ িক আর িকছু পাঠ কেরেছ। তা েদেখিছ aেধর্ক
পাতা uেl যােব। (সকেলর হাসয্)
“িনেজর বেধর জনয্ eকিট নrেনi হয়। পরেক মারেতi ঢাল-তেরায়াল -- শাstািদ।
“নানা শােstরo িকছু pেয়াজন নাi8। যিদ িবেবক না থােক, ধু পাি েতয্ িকছু হয় না। ষট্শাst পড়েলo
িকছু হয় না। িনজর্েন েগাপেন েকঁেদ েকঁেদ তাঁেক ডাক, িতিনi সব কের েদেবন।”
[েগাপেন সাধন -- িচবাi o ঈশান ]
ঈশান ভাটপাড়ায় পুর রণ কিরবার জনয্ গ াকূেল আটচালা বাঁিধেতিছেলন, ei কথা ঠাকুর িনয়ােছন।
ীরামকৃ (বয্s হiয়া ঈশােনর pিত) -- হয্াঁগা, ঘর িক ৈতয়ার হেয়েছ? িক জােনা, o-সব কাজ েলােকর
খপের যত না আেস ততi ভাল। যারা সttgণী, তারা ধয্ান কের মেন, েকােণ, বেন, কখনo মশািরর িভতর ধয্ান
কের!
হাজরা মহাশয়েক ঈশান মােঝ মােঝ ভাটপাড়ায় লiয়া যান। হাজরা মহাশয় িচবােয়র নয্ায় আচার কেরন।
ঠাকুর ীরামকৃ তাঁহােক orপ কিরেত বারণ কিরয়ািছেলন।
ীরামকৃ (ঈশােনর pিত) -- আর েদখ, েবিশ আচার কেরা না। eকজন সাধুর বড় জলতৃ া েপেয়েছ,
িভিs জল িনেয় যািcল, সাধুেক জল িদেত চাiেল। সাধু বলেল, েতামার েডাল9 (চামড়ার েমাশক) িক পির ার?
িভিs বলেল। মহারাজ, আমার েডাল খুব পির ার, িকnt েতামার েডােলর িভতর মলমূt aেনকরকম ময়লা আেছ।
তাi বলিছ, আমার েডাল েথেক খাo, eেত েদাষ হেব না। েতামার েডাল aথর্াৎ েতামার েদহ, েতামার েপট!
“আর তাঁর নােম িব াস কর। তাহেল আর তীথর্ািদরo pেয়াজন হেব না।”
ei বিলয়া ঠাকুর ভােব িবেভার হiয়া গান গাiেতেছন:
7

“িপতাঽিস েলাকসয্ চরাচরসয্, tমসয্ পূজয্ grগর্রীয়াn।”
utমা তttিচৈnব মধয্মং শাstিচnনm।
aধমা মntিচnা চ তীথর্ াnয্ধমাধমা।
9
নবdারমলsাবং সদাকােল sভাবজm।
dগর্nং dমর্েলােপতং sৃ ব্া sানংিবধীয়েত।
8

[গীতা, 11।43]
[ৈমেtয়ুয্পিনষd, 2।12]
[ৈমেtয়ুয্পিনষd, 2।6]
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[িসdাবsায় কমর্তয্াগ ]
গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায়।
কালী কালী কালী বেল aজপা যিদ ফুরায় ৷৷
িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়।
সnয্া তার সnােন েফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷
দয়া bত দান আিদ, আর িকছু নািহ মেন লয়।
মদেনির যাগযj -- bhময়ীর রাঙা পায় ৷৷
কালীনােমর eত gণ েকবা জানেত পাের তায়।
েদবািদেদব মহােদব, যাঁর প মুেখ gণ গায় ৷৷
ঈশান সব িনয়া চুপ কিরয়া আেছন।
[ঈশানেক িশkা; বালেকর নয্ায় িব াস -- জনেকর নয্ায় আেগ সাধন,
তেব সংসাের ঈ রলাভ ]
ীরামকৃ (ঈশােনর pিত) -- আর িকছু েখাঁচ েমাচ (সেnহ) থােক িজjাসা কর!
ঈশান -- আjা, যা বলিছেলন, িব াস।
ীরামকৃ -- িঠক িব ােসর dারাi তাঁেক লাভ করা যায়। আর, সব িব াস করেল আরo শী হয়। গাভী
যিদ েবেছ েবেছ খায়, তাহেল dধ কম েদয়; সবরকম গাছ েখেল েস hড়hড় কের dধ েদয়।
“রাজকৃ বাঁড়েু jর েছেল গl কেরিছল েয eকজেনর pিত আেদশ হল, েদখ্, ei েভড়ােতi েতার i
েদিখস। েস তাi িব াস করেল। সবর্ভেূ ত েয িতিনi আেছন।
“gr ভkেক বেল িদিছেলন েয, ‘রামi ঘট্ ঘটেম েলটা।’ ভেkর aমিন িব াস। যখন eকটা কুকরু rিট
মুেখ কের পালােc, তখন ভk িঘেয়র ভাঁড় হােত কের িপছু িপছু েদৗড়ােc আর বলেছ, ‘রাম eকটু দাঁড়াo,
rিটেত িঘ মাখােনা হয় নাi।’
“আcা, কৃ িকেশােরর িক িব াস! বলত ‘oঁ কৃ ! oঁ রাম! ei মnt ucারণ করেল েকািট সnয্ার ফল
হয়!’
“আবার আমােক কৃ িকেশার চুিপচুিপ বলত, ‘বেলা না কাrেক, আমার সnয্া-টnয্া ভাল লােগ না!’
“আমারo oiরকম হয়! মা েদিখেয় েদন েয, িতিনi সব হেয় রেয়েছন। বােহয্র পর ঝাuতলা েথেক
আসিছ, প বটীর িদেক, েদিখ, সে eকিট কুকরু আসেছ, তখন প বটীর কােছ eকবার দাঁড়াi, মেন কির, মা
যিদ eেক িদেয় িকছু বলান!
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“তাi তুিম যা বলেল; িব ােস10 সব িমেল।”
[The difficult Problem of the Householder and the Lord's Grace]
ঈশান -- আমরা িকnt গৃেহ রেয়িছ।
ীরামকৃ -- তা হেলi বা, তাঁর কৃপা11 হেল aসmব সmব হয়। রামpসাদ গান েগেয়িছল, “ei সংসার
েধাঁকার টািট।
তাঁেক eকজন utর িদিছল আর-eকিট গােনর ছেল:
ei সংসার মজার কুিট, আিম খাi দাi আর মজা লুিট
জনক মহােতজা তার বা িকেস িছল trিট।
েস েয eিদক oিদক dিদক েরেখ, েখেয়িছল dেধর বািট।
“িকnt আেগ িনজর্েন েগাপেন সাধন-ভজন কের, ঈ লাভ কের সংসাের থাকেল, ‘জনক রাজা’ হoয়া যায়।
তা না হেল েকমন কের হেব?
“েদখ না, কািতর্ক, গেণশ, লkী, সরsতী সবi রেয়েছ, িকnt িশব কখনo সমািধs, কখনo রাম রাম কের
নৃতয্ করেছন!”

10

সবর্ধমর্াn পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ।
aহং tাং সবর্ পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম মা চঃ ৷৷
11
With man it is impossible, but nothing is impossible with the Lord -- Christ.

[গীতা, 18।66]
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