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সpদশ পিরেcদ 
 
        মিণলাল মিlক পুরাতন bhjানী। ভবনাথ, রাখাল, মাsার মােঝ মােঝ bাhসমােজ যাiেতন। ীরামকৃ  
oকঁােরর বয্াখয্া o িঠক bhjান, bhদশর্েনর পর aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- শb bh, ঋিষ মুিনরা oi শb লােভর জনয্ তপসয্া করেতন। িসd হেল 

নেত পায়, নািভ েথেক oi শb আপিন uঠেছ -- aনাহত শb। 
 
        “eকমেত, ধু শb নেল িক হেব? দূর েথেক শb-কেlাল েশানা যায়। েসi শb-কেlাল ধের েগেল 
সমুেd েপৗঁছােনা যায়। েয কােল কেlাল আেছ েস কােল সমুdo আেছ। aনাহত িন ধের ধের েগেল তার 
pিতপাদয্ bh তাঁর কােছ েপাঁছােনা যায়। তাঁেকi পরমপদ1 বেলেছ। ‘আিম’ থাকেত orপ দশর্ন হয় না। েযখােন 
‘আিম’o নাi, ‘তুিমo নাi, eকo নাi, aেনকo নাi; েসiখােনi ei দশর্ন।” 
 

[জীবাtা o পরমাtার েযাগ o সমািধ ] 
 
        “মেন কর সূযর্ আর দশিট জলপণূর্ ঘট রেয়েছ, pেতয্ক ঘেট সূেযর্র pিতিবm েদখা যােc। pথেম েদখা 
যােc সূযর্ o দশিট pিতিবm সূযর্। যিদ 9টা ঘট েভেঙ েদoয়া যায়, তাহেল বাকী থােক eকিট সূযর্ o eকিট 
pিতিবm সূযর্। eক-eকিট ঘট েযন eক-eকিট জীব। pিতিবm সূযর্ ধের ধের সতয্ সূেযর্র কােছ যাoয়া যায়। 
জীবাtা েথেক পরমাtায় েপাঁছােনা যায়। জীব (জীবাtা) যিদ সাধন-ভজন কের তাহেল পরমাtা দশর্ন করেত 
পাের। েশেষর ঘটিট েভেঙ িদেল িক আেছ মুেখ বলা যায় না। 
 
        “জীব pথেম ajান হেয় থােক। ঈ র েবাধ নাi, নানা িজিনস েবাধ -- aেনক িজিনস েবাধ। যখন jান হয় 
তখন তার েবাধ হয় েয ঈ র সবর্ভূেত আেছন। েযমন পােয় কাঁটা ফুেটেছ, আর-eকিট কাঁটা েজাগাড় কের eেন 
oi কাঁটািট েতালা। aথর্াৎ jান কাঁটা dারা ajান কাঁটা তুেল েফলা। 
 
        “আবার িবjান হেল di কাঁটাi েফেল েদoয়া -- ajান কাঁটা eবং jান কাটঁা। তখন ঈ েরর সে  
িনিশিদন কথা, আলাপ হেc -- ধু দশর্ন নয়। 
 
        “েয dেধর কথা েকবল েনেছ েস ajান; েয dধ েদেখেছ তার jান হেয়েছ। েয dধ েখেয় h পু  হেয়েছ 
তার িবjান হেয়েছ।” 
 
        eiবার ভkেদর বুিঝ িনেজর aবsা বুঝাiয়া িদেতেছন। িবjানীর aবsা বণর্না কিরয়া বুিঝ িনেজর aবsা 
বিলেতেছন। 
 

[ ীরামকৃে র aবsা -- ীমুখ-কিথত -- ঈ রদশর্েনর পর aবsা ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- jানী সাধু আর িবjানী সাধু pেভদ আেছ। jানী সাধুর বসবার ভ ী 
আলাদা। েগাঁেপ চাড়া িদেয় বেস। েকu eেল বেল, “েকমন বাবু, েতামার িকছু িজjাসা আেছ?” 
                                                 
1 ‘‘যt নােদা িবলীয়েত’। ‘‘তিdে াঃ পরমং পদং সদা পশয্িn সূরয়ঃ’’। 
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        “েয ঈ রেক সবর্দা দশর্ন করেছ, তাঁর সে  কথা হেc (িবjানী) তার sভাব আলাদা -- কখনo জড়বৎ, 
কখনo িপশচবৎ, কখনo বালকবৎ, কখনo unাদবৎ। 
 
        “কখনo সমািধs হেয় বাহয্শূনয্ হয় -- জড়বৎ হেয় যায়। 
 
        “bhময় েদেখ তাi িপশাচবৎ; িচ-a িচ েবাধ থােক না। হয়েতা বােহয্ করেত করেত কুল খােc, 
বালেকর মেতা। spেদােষর পর a িd েবাধ কের না -- েk শরীর হেয়েছ ei েভেব। 
 
        “িব া মূt jান নাi; সব bhময়। ভাত-ডালo aেনকিদন রাখেল িব ার মতন হেয় যায়। 
 
        “আবার unাদবৎ; তার রকম সকম েদেখ েলােক মেন কের পাগল। 
 
        “আবার কখনo বালকবৎ, েকান পাশ নাi, লjা, ঘৃণা, সে াচ pভৃিত। 
 
        “ঈ রদশর্েনর পর ei aবsা। েযমন চুmেকর পাহােড়র কাছ িদেয় জাহাজ যােc, জাহােজর skু, েপেরক 
আলগা হেয় খুেল যায়। ঈ র দশর্েনর পর কাম-েkাধািদ আর থােক না। 
 
        “মা-কালীর মিnের যখন বাজ পেড়িছল, তখন েদেখিছলাম sুkর মূখ uেড় েগেছ। 
 
        “িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন, তাঁর dারা আর েছেলেমেয়র জn েদoয়া, সৃি র কাজ হয় না। ধান পঁুতেল গাছ 
হয়, িকnt ধান িসd কের পুঁতেল গাছ হয় না। 
 
        “িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন, তাঁর ‘আিম’টা নামমাt থােক, েস ‘আিম’র dারা েকান aনয্ায় কাজ হয় না। 
নামমাt থােক -- েযমন নারেকেলর েবেlার দাগ। েবেlা ঝের েগেছ -- eখন েকবল দাগ মাt।” 
 

[ঈ রদশর্েনর পর ‘আিম’ -- ীরামকৃ  o েকশব েসন ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “আিম েকশব েসনেক বললাম, ‘আিম’ তয্াগ কর -- আিম কতর্া -- আিম েলােক িশkা 
িদিc। েকশব বলেল, ‘মহাশয়, তাহেল দল-টল থােক না।’ আিম বললাম, ‘বjাত আিম’ তয্াগ কর। ‘ঈ েরর দাস 
আিম’, ‘ঈ েরর ভk আিম’ তয্াগ করেত হেব না। ‘বjাত আিম’ আেছ বেল ‘ঈ েরর আিম’ থােক না। 
 
        “ভাঁড়ারী eকজন থাকেল বািড়র কতর্া ভাঁড়ােরর ভার লয় না।” 
 

[ ীরামকৃ  -- মানুষলীলা o aবতারতtt ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “েদখ, ei হােত লাগার দrন আমার sভাব uলেট যােc। eখন মানুেষর িভতর 
ঈ েরর েবিশ pকাশ েদিখেয় িদেc। েযন বলেছ আিম মানুেষর িভতর রiিচ, তুিম মানুষ িনেয় আনn কর। 
 
        “িতিন dভেkর িভতর েবিশ pকাশ -- তাi নেরnd, রাখাল eেদর জনয্ eত বয্াকুল হi। 
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        “জলাশেয়র িকনারায় েছাট েছাট গতর্ থােক, েসiখােন মাছ, কাঁকড়া eেস জেম, েতমিন মানুেষর িভতর 
ঈ েরর pকাশ েবিশ। 
 
        “eমন আেছ েয শালgাম হেতo বড় মানুষ। নরনারায়ণ। 
 
        “pিতমােত তাঁর আিবভর্াব হয় আর মানুেষ হেব না? 
 
        “িতিন নরলীলা করবার জনয্ মানুেষর িভতর aবতীণর্ হন, েযমন রামচn, ীকৃ , ৈচতনয্েদব। aবতারেক 
িচnা করেলi তাঁর িচnা করা হয়।” 
 
        bাhভk ভগবান দাস আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভগবান দােসর pিত) -- ঋিষেদর ধমর্ সনাতন ধমর্, aনnকাল আেছ o থাকেব। ei সনাতন 
ধেমর্র িভতর িনরাকার, সাকার সবরকম পূজা আেছ; jানপথ, ভিkপথ সব আেছ। aনয্ানয্ েয-সব ধমর্ আধুিনক 
ধমর্ িকছুিদন থাকেব আবার যােব। 


