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দশম পিরেcদ
ীরামকৃে র দশর্ন o েবদাn সmেn gহয্ বয্াখয্া -- aৈdতবাদ o িবিশ াৈdতবাদ -- জগৎ িক িমথয্া?
Identity of the Undifferentiated and Differentiated

জনাiেয়র মুখেু jরা চিলয়া েগেলন। মিণ ভািবেতেছন, েবদাnদশর্ন মেত “সব spবৎ”। তেব জীবজগৎ,
আিম -- e-সব িক িমথয্া?
মিণ eকটু eকটু েবদাn েদিখয়ােছন। আবার েবদােnর asুট pিত িন কাn্, েহেগল pভৃিত জামর্ান
পি তেদর িবচার eকটু পেড়েছন। িকnt ঠাকুর ীরামকৃ dবর্ল মানুেষর নয্ায় িবচার কেরন নাi, জগnাতা
তাঁহােক সমs দশর্ন1 করাiয়ােছন। মিণ তাi ভাবেছন।
িকয়ৎkণ পেরi ঠাকুর ীরামকৃ মিণর সিহত eকাকী পি েমর েগাল বারাnায় কথা কিহেতেছন। সmুেখ
গ া -- কুলকুল রেব দিkেণ pবািহত হiেতেছন। শীতকাল -- সূযের্ দব eখনo েদখা যাiেতেছন দিkণ-পি ম
েকােণ। যাঁহার জীবন েবদময় -- যাঁহার ীমুখিনঃসৃত বাকয্ েবদাnবাকয্ -- যাঁহার ীমুখ িদয়া ীভগবান কথা কন
-- যাঁহার কথামৃত লiয়া েবদ, েবদাn, ীভাগবত gnাকার ধারণ কের, েসi aেহতুককৃপািসnু পুrষ grrপ
কিরয়া কথা কিহেতেছন।
মিণ -- জগৎ িক িমথয্া?
ীরামকৃ -- িমথয্া েকন? o-সব িবচােরর কথা।
“pথমটা, ‘েনিত’ ‘েনিত’ িবচার করবার সময়, িতিন জীব নন, জগৎ নন, চতুিবর্ংশিত তtt নন, হেয় যায়; -‘e-সব spবৎ’ হেয় যায়। তারপর aনুেলাম িবেলাম। তখন িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন েবাধ হয়।
“তুিম িসঁিড় ধের ধের ছােদ uঠেল। িকnt যতkণ ছাদেবাধ ততkণ িসঁিড়o আেছ। যার uঁচুেবাধ আেছ, তার
িনচুেবাধo আেছ।
“আবার ছােদ uেঠ েদখেল -- েয িজিনেস ছাদ ৈতেয়র হেয়েছ -- iট, চুন, সুড়িক -- েসi িজিনেসi িসঁিড়
ৈতেয়র হেয়েছ।
“আর েযমন েবেলর কথা বেলিছ।
“যার aটল আেছ তার টলo আেছ।
“আিম যাবার নয়। ‘আিম ঘট’ যতkণ রেয়েছ ততkণ জীবজগৎo রেয়েছ। তাঁেক লাভ করেল েদখা যায়
িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। -- ধু িবচাের হয় না।
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“িশেবর di aবsা। যখন সমািধs -- মহােযােগ বেস আেছন -- তখন আtারাম। আবার যখন েস aবsা
েথেক েনেব আেসন -- eকটু ‘আিম’ থােক তখন ‘রাম’ ‘রাম’ কের নৃতয্ কেরন!”
ঠাকুর িশেবর aবsা বণর্না কিরয়া িক িনেজর aবsা iি ত কিরয়া বিলেতেছন?
সnয্া হiল। ঠাকুর জগnাতার নাম o তাঁহার িচnা কিরেতেছন। ভেkরাo িনজর্েন িগয়া েয যার ধয্ানািদ
কিরেত লািগেলন। eিদেক ঠাকুরবািড়েত মা-কালীর মিnের, ী ীরাধাকােnর মিnের o dাদশ িশবমিnের আরিত
হiেত লািগল।
আজ কৃ পেkর িdিতয়া িতিথ। সnয্ার িকয়ৎkণ পের চেndাদয় হiল। েস আেলা মিnর শীষর্, চতুিদর্েকর
তrলতা o মিnেরর পি েম ভাগীরথীবেk পিড়য়া aপূবর্ েশাভা ধারণ কিরয়ােছ। ei সময় েসi পূবর্পিরিচত ঘের
ঠাকুর ীরামকৃ বিসয়া আেছন। মিণ েমেঝেত বিসয়া আেছন। মিণ ৈবকােল েবদাn সmেn েয-কথার aবতারণা
কিরয়ািছেলন ঠাকুর আবার েসi কথাi কিহেতেছন।
[সব িচnয়দশর্ন -- মথুরেক খাজা ীর পt েলখা ]
ীরামকৃ (মিণর pিত) -- জগৎ িমথয্া েকন হেব? o-সব িবচােরর কথা। তাঁেক দশর্ন হেল তখন েবাঝা
যায় েয িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন।
“আমায় মা কালীঘের েদিখয়া িদেলন েয মা-i সব হেয়েছন। েদিখয়া িদেলন সব িচnয়! -- pিতমা িচnয়!
-- েবদী িচnয়! -- েকাশাকুিশ িচnয়! -- েচৗকাট িচnয়! -- মােবর্েলর পাথর -- সব িচnয়!
“ঘেরর িভতর েদিখ -- সব েযন রেস রেয়েছ! সিcদানn রেস।
“কালীঘেরর সmুেখ eকজন d েলাকেক েদখলাম, -- িকnt তারo িভতের তাঁর শিk jলjল করেছ
েদখলাম!
“তাiেতা িবড়ালেক েভােগর লুিচ খাiেয়িছলাম। েদখলাম মা-i সব হেয়েছন -- িবড়াল পযর্n। তখন
খাজা ী েসেজাবাবুেক িচিঠ িলখেল েয ভটচািজর্ মহাশয় েভােগর লুিচ িবড়ালেদর খাoয়ােcন। েসেজাবাবু আমার
aবsা বুঝেতা। পেtর utের িলখেল, ‘uিন যা কেরন তােত েকান কথা বেলা না।’
“তাঁেক লাভ করেল eigিল িঠক েদখা যায়। িতিনi জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন।
“তেব যিদ িতিন ‘আিম’ eেকবাের পুঁেছ েদন তখন েয িক হয় মুেখ বলা যায় না। রামpসাদ েযমন বেলেছন
-‘তখন তুিম ভাল িক আিম ভাল েস তুিমi বুঝেব।’
“েস aবsাo আমার eক-eকবার হয়।
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“িবচার কের eকরকম েদখা যায়, -- আর িতিন যখন েদিখেয় েদন তখন আর eকরকম েদখা যায়।”
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