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eকিবংশ পিরেcদ
ীরামকৃ সে pাণকৃ , মাsার, রাম, িগরীnd, েগাপাল
শিনবার, 24েশ ৈচt (1290, kা দশমী) iং 5i eিpল, 1884 ী াb; pাতঃকাল েবলা আটটা। মাsার
দিkেণ ের uপিsত হiয়া েদেখন, ীরামকৃ সহাসয্বদন, কkমেধয্ েছাট খাটিটর uপের uপিব । েমেঝেত
কেয়কিট ভk বিসয়া; তnেধয্ ীযুk pাণকৃ মুেখাপাধয্ায়।
pাণকৃ জনাiেয়র মুখেু jেদর বংশসmূত। কিলকাতায় শয্ামপুকুের বািড়। ময্ােকি লায়ােলর eksেচ
নামক িনলাম ঘেরর কাযর্াধয্k। িতিন গৃহs, িকnt েবদাnচর্চায় বড় pীিত। পরমহংসেদবেক বড় ভিk কেরন o
মােঝ মােঝ আিসয়া দশর্ন কেরন। iিতমেধয্ eকিদন িনেজর বািড়েত ঠাকুরেক লiয়া িগয়া মেহাৎসব
কিরয়ািছেলন। িতিন বাগবাজােরর ঘােট pতয্হ pতূয্েষ গ াsান কিরেতন o েনৗকা সুিবধা হiেলi eেকবাের
দিkেণ ের আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতন। আজ eirপ েনৗকা ভাড়া কিরয়ািছেলন। েনৗকা কূল হiেত eকটু
agসর হiেলi েঢu হiেত লািগল। মাsার বিলেলন, আমায় নামাiয়া িদেত হiেব। pাণকৃ o তাঁহার বnু aেনক
বুঝাiেত লািগেলন, িকnt িতিন েকান মেত িনেলন না; বিলেলন, “আমায় নামাiয়া িদেত হiেব, আিম েহঁেট
দিkেণ ের যাব।” aগতয্া pাণকৃ তাঁহােক নামাiয়া িদেলন।
মাsার েপৗঁিছয়া েদেখন েয, তাঁহারা িকয়ৎkণ পূেবর্ েপাঁিছয়ােছন o ঠাকুেরর সে সদালাপ কিরেতেছন।
ঠাকুরেক ভূিম হiয়া pণাম কিরয়া িতিন eকপােশ বিসেলন।

[aবতারবাদ Humanity and Divinity of Incarnation]
ীরামকৃ (pাণকৃে র pিত) -- িকnt মানুেষ িতিন েবিশ pকাশ। যিদ বল aবতার েকমন কের হেব, যাঁর
kুধা তৃ া ei সব জীেবর ধমর্ aেনক আেছ, হয়েতা েরাগেশাকo আেছ; তার utর ei েয, “প ভূেতর ফাঁেদ
bh পেড় কাঁেদ।”
“েদখ না রামচnd সীতার েশােক কাতর হেয় কাঁদেত লাগেলন। আবার িহরণয্াk বধ করবার জনয্ বরাহ
aবতার হেলন। িহরণয্াk বধ হল, িকnt নারায়ণ sধােম েযেত চান না। বরাহ হেয় আেছন। কতকgিল ছানােপানা
হেয়েছ। তােদর িনেয় eকরকম েবশ আনেn রেয়েছন। েদবতারা বলেলন, e িক হল, ঠাকুর েয আসেত চান না।
তখন সকেল িশেবর কােছ েগল o বয্াপারিট িনেবদন করেল। িশব িগয়া তাঁেক aেনক েজদােজিদ করেলন, িতিন
ছানােপানােদর মাi িদেত লাগেলন। (সকেলর হাসয্) তখন িশব িtশূল eেন শরীরটা েভেঙ িদেলন। ঠাকুর িহ-িহ
কের েহেস তখন sধােম চেল েগেলন।”
pাণকৃ (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়! aনাহত শbিট িক?
ীরামকৃ -- aনাহত শb সবর্দাi eমিন হেc। pণেবর িন। পরbh েথেক আসেছ, েযাগীরা নেত
পায়। িবষয়াসk জীব নেত পায় না। েযাগী জানেত পাের েয, েসi িন eকিদেক নািভ েথেক uেঠ o আরeকিদেক েসi kীেরাদশায়ী পরbh েথেক uেঠ।
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[পরেলাক সmেn ীযুk েকশব েসেনর p ]
pাণকৃ -- মহাশয়! পরেলাক িকরকম?
ীরামকৃ -- েকশব েসনo oi কথা িজjাসা কেরিছল। যতkণ মানুষ ajান থােক, aথর্াৎ যথkণ
ঈ রলাভ হয় নাi, ততkণ জngহণ করেত হেব। িকnt jানলাভ হেল আর e-সংসাের আসেত হয় না। পৃিথবীেত
বা aনয্ েকান েলােক েযেত হয় না।
“কুেমােররা হাঁিড় েরৗেd কুেত েদয়। েদখ নাi, তার িভতর পাকা হাঁিড়o আেছ, কাঁচা হাঁিড়o আেছ? গrটr চেল েগেল হাঁিড় কতক কতক েভেঙ যায়। পাকা হাঁিড় েভেঙ েগেল কুেমার েসgিলেক েফেল েদয়, তার dারা
আর েকান কাজ হয় না। কাঁচা হাঁিড় ভাঙেল কুেমার তােদর আবার লয়; িনেয় চােকেত তাল পািকেয় েদয়, নূতন
হাঁিড় ৈতয়ার হয়। তাi যতkণ ঈ রদশর্ন হয় নাi, ততkণ কুেমােরর হােত েযেত হেব, aথর্াৎ ei সংসাের িফের
িফের আসেত হেব।
“িসd ধান পুত
ঁ েল িক হেব? গাছ আর হয় না। মানুষ jানািgেত িসd হেল তার dারা আর নূতন সৃি হয় না,
েস মুk হেয় যায়।”
[েবদাn o aহংকার -- েবদাn o ‘aবsাtয়সাkী’ -- jান o িবjান ]
“পুরাণ মেত ভk eকিট, ভগবান eকিট; আিম eকিট, তুিম eকিট; শরীর েযন সরা; ei শরীরমেধয্ মন,
বুিd, aহংকারrপ জল রেয়েছ; bh সূযs
র্ rপ। িতিন ei জেল pিতিবিmত হেcন। ভk তাi ঈ রীয় rপ দশর্ন
কের।
“েবদাn (েবদাnদশর্ন) মেত bhi বst, আর সমs মায়া, spবৎ aবst। aহংrপ eকিট লািঠ সিcদানnসাগেরর মাঝখােন পেড় আেছ। (মাsােরর pিত) -- তুিম eiেট েন যাo -- aহং লািঠিট তুেল িনেল eক
সিcদানn-সমুd। aহং লািঠিট থাকেল dেটা েদখায়, e eকভাগ জল o eকভাগ জল। bhjান হেল সমািধs
হয়। তখন ei aহং পুঁেছ যায়।
“তেব েলাকিশkার জনয্ শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন।
(pাণকৃে র pিত) -- “িকnt jানীর লkণ আেছ। েকu েকu মেন কের, আিম jানী হেয়িছ। jানীর লkণ
িক? jানী কাr aিন করেত পাের না। বালেকর মেতা হেয় যায়। েলাহার খে যিদ পরশমিণ েছাঁয়ােনা হয়,
খ েসানা হেয় যায়। েসানায় িহংসার কাজ হয় না। বািহের হয়েতা েদখায় েয, রাগ আেছ, িক aহংকার আেছ,
িকnt বstতঃ jানীর o-সব িকছু থােক না।
“দূর েথেক েপাড়া দিড় েদখেল েবাধ হয়, িঠক eকগাছা দিড় পেড় আেছ। িকnt কােছ eেস ফুঁ িদেল সব
uেড় যায়। েkােধর আকার, aহংকােরর আকার েকবল। িকnt সতয্কার েkাধ নয়, aহংকার নয়।
“বালেকর আঁট থােক না। ei েখলাঘর করেল, েকu হাত েদয় েতা েধi েধi কের েনেচ কাঁদেত আরm
করেব। আবার িনেজi েভেঙ েফলেব সব। ei কাপেড় eত আঁট, বলেছ ‘আমার বাবা িদেয়েছ, আিম েদব না।’
www.ramakrishnavivekananda.info

1884, 5i eিpল

আবার eকটা পুতল
ু িদেল পের ভুেল যায়, কাপড়খানা েফেল িদেয় চেল যায়।
“eiসব jানীর লkণ। হয়েতা বািড়েত খুব ঐ যর্; েকাচ, েকদারা, ছিব, গািড়-েঘাড়া; আবার সব েফেল
কাশী চেল যােব।
“েবদাnমেত জাগরণ aবsাo িকছু নয়। eক কাঠুের sপন েদেখিছল। eকজন েলাক তার ঘুম ভাঙােনােত
েস িবরk হেয় বেল uঠল, ‘তুi েকন আমার ঘুম ভাঙািল? আিম রাজা হেয়িছলাম, সাত েছেলর বাপ হেয়িছলাম।
েছেলরা সব েলখাপড়া, astিবদয্া সব িশখিছল। আিম িসংহাসেন বেস রাজt করিছলাম। েকন তুi আমার সুেখর
সংসার েভেঙ িদিল?’ েস বয্িk বলেল, ‘o েতা sপন, oেত আর িক হেয়েছ।’ কাঠুের বলেল, ‘দূর! তুi বুিঝস না,
আমার কাঠুের হoয়া েযমন সতয্, sপেন রাজা হoয়াo েতমিন সতয্। কাঠুের হoয়া যিদ সতয্ হয়, তাহেল sপেন
রাজা হoয়াo সতয্’।”
pাণকৃ jান jান কেরন, তাi বুিঝ ঠাকুর jানীর aবsা বিলেতিছেলন। eiবার ঠাকুর িবjানীর aবsা
বিলেতেছন। iহােত িক িতিন িনেজর aবsার iি ত কিরেতেছন?
ীরামকৃ -- ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের আtােক ধরার নাম jান। ‘েনিত’ ‘েনিত’ িবচার কের সমািধs হেল
আtােক ধরা যায়।
“িবjান -- িকনা িবেশষrেপ জানা। েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu dধ েখেয়েছ। েয েকবল
েনেছ, েস ajান। েয েদেখেছ েস jানী; েয েখেয়েছ তারi িবjান aথর্াৎ িবেশষrেপ জানা হেয়েছ। ঈ রদশর্ন
কের তাঁর সিহত আলাপ, েযন িতিন পরমাtীয়; eরi নাম িবjান।
“pথেম ‘েনিত’ ‘েনিত’ করেত হয়। িতিন প ভূত নন; iিndয় নন; মন, বুিd, aহংকার নন; িতিন সকল
তেttর aতীত। ছােদ uঠেত হেব, সব িসঁিড় eেক eেক তয্াগ কের েযেত হেব। িসঁিড় িকছু ছাদ নয়। িকnt ছােদর
uপর েপৗঁেছ েদখা যায় েয, েয িজিনেস ছাদ ৈতয়ারী, iট, চুন, সুড়িক -- েসi িজিনেসi িসঁিড়o ৈতয়ারী। িযিন
পরbh িতিনi ei জীবজগৎ হেয়েছন, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। িযিন আtা, িতিনi প ভূত হেয়েছন। মািট eত
শk েকন, যিদ আtা েথেকi হেয়েছ। তাঁর icােত সব হেত পাের। েশািণত k েথেক েয হাড় মাংস হেc!
সমুেdর েফণা কত শk হয়!”
[গৃহেsর িক িবjান হেত পাের -- সাধন চাi ]
“িবjান হেল সংসাের থাকা যায়। তখন েবশ aনুভব হয় েয, িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন, িতিন সংসার ছাড়া
নন। রামচnd যখন jানলােভর পর ‘সংসাের থাকব না’ বলেলন, দশরথ বিশ েক তাঁর কােছ পািঠেয় িদেলন,
বুঝাবার জনয্। বিশ বলেলন, ‘রাম! যিদ সংসার ঈ র ছাড়া হয়, তুিম তয্াগ করেত পােরা।’ রামচnd চুপ কের
রiেলন। িতিন েবশ জােনন েয ঈ র ছাড়া িকছুi নাi। তাঁর আর সংসার তয্াগ করা হল না। (pাণকৃে র pিত)
কথাটা ei, িদবয্ চkু চাi। মন d হেলi েসi চkু হয়। েদখ না কুমারীপূজা। হাগা-েমাতা েমেয়, তােক িঠক
েদখলুম সাkাৎ ভগবতী। eকিদেক stী, eকিদেক েছেল, dজনেকi আদর কেc, িকnt িভn ভােব। তেবi হেলা,
মন িনেয় কথা। dমেনেত eক ভাব হয়। েসi মনিট েপেল সংসাের ঈ রদশর্ন হয়; তেবi সাধন চাi।
“সাধন চাi। ... eiিট জানা েয, stীেলাক সmেn সহেজi আসিk হয়। stীেলাক sভাবতঃi পুrষেক
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ভালবােস। পুrষ sভাবতঃi stীেলাক ভালবােস -- তাi dজেনi িশগিগর পেড় যায়।
“িকnt সংসাের েতমিন খুব সুিবধা। িবেশষ দরকার হেল, হেলা sদারা সহবাস করেল। (সহাসয্) মাsার
হাসেচা েকন?”
মাsার (sগত) -- সংসারী েলাক eেকবাের সমs তয্াগ েপের uঠেব না বেল ঠাকুর ei পযর্n aনুমিত
িদেcন। েষাল আনা bhচযর্ সংসাের েথেক িক eেকবাের aসmব?
(হঠেযাগীর pেবশ)
প বটীেত eকিট হঠেযাগী কয়িদন ধিরয়া আেছন। িতিন েকবল dধ খান, আিফম খান, আর হঠেযাগ
কেরন, ভাত-টাত খান না। আিফেমর o dেধর পয়সার aভাব। ঠাকুর যখন প বটীর কােছ িগয়ািছেলন, হঠেযাগীর
সিহত আলাপ কিরয়া আিসয়ািছেলন। হঠেযাগী রাখালেক বিলেলন, “পরমহংসজীেক বেল েযন আমার িকছু বয্বsা
কের েদoয়া হয়।” ঠাকুর বিলয়া পাঠাiয়ািছেলন, “কলকাতার বাবুরা eেল বেল েদখব।”
হঠেযাগী (ঠাকুেরর pিত) -- আp রাখালেস েকয়া েবালাথা?
ীরামকৃ -- হয্াঁ বেলিছলাম, েদখব যিদ েকান বাবু িকছু েদয়। তা কi (pাণকৃ ািদর pিত) েতামরা বুিঝ
eেদর like কর না?
pাণকৃ চুপ কিরয়া রিহেলন।
(হঠেযাগীর psান)
ঠাকুেরর কথা চিলেত লািগল।
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