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তৃতীয় পিরেcদ
jান o িবjান -- ঠাকুর o েবেদাk ঋিষগণ
পি ত িফিরয়া আিসয়া আবার ভkেদর সে েমেঝেত বিসেলন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আবার কথা
কিহেতেছন।
ীরামকৃ (পি েতর pিত) -- েতামােক eiেট বিল। আনn িতন pকার -- িবষয়ানn, ভজনানn o
bhানn। যা সবর্দাi িনেয় আেছ -- কািমনী-কা েনর আনn -- তার নাম িবষয়ানn। ঈ েরর নামgণগান কের
েয আনn তার নাম ভজনাn। আর ভগবান দশর্েনর েয আনn তার নাম bhানn। bhানnলােভর পর ঋিষেদর
েscাচার হেয় েযত।
“ৈচতনয্েদেবর িতনরকম aবsা হত -- anদর্শা, aধর্বাহয্দশা o বাহয্দশা। anদর্শায় ভগবানদশর্ন কের
সমািধs হেতন, -- জড়সমািধর aবsা হত। aধর্বােহয্ eকটু বািহেরর hঁশ থাকত। বাহয্দশায় নামgণকীতর্ন করেত
পারেতন।”
হাজরা (পি েতর pিত) -- eiেতা সব সেnহ ঘুচান হল।
ীরামকৃ (পি েতর pিত) -- সমািধ কােক বেল? -- েযখােন মেনর লয় হয়। jানীর জড়সমািধ হয়, -‘আিম’ থােক না। ভিkেযােগর সমািধেক েচতনসমািধ বেল। eেত েসবয্-েসবেকর ‘আিম’ থােক -- রস-রিসেকর
‘আিম’ -- আsাদয্-আsাদেকর ‘আিম’। ঈ র েসবয্ -- ভk েসবক; ঈ র রসsrপ -- ভk রিসক; ঈ র আsাদয্
-- ভk আsাদক। িচিন হব না, িচিন েখেত ভালবািস।
পি ত -- িতিন যিদ সব ‘আিম’ লয় কেরন তাহেল িক হেব? িচিন যিদ কের লন?
ীরামকৃ (সহােসয্) -- েতামার মেনর কথা খুেল বল। “মা েকৗশলয্া, eকবার pকাশ কের বল!”
(সকেলর হাসয্) তেব িক নারদ, সনক, সনাতন, সনn, সনৎকুমার শােst নাi?
পি ত -- আjা হাঁ, শােst আেছ।
ীরামকৃ -- pাথর্না কর। িতিন দয়াময়। িতিন িক ভেkর কথা েনন না? িতিন কlতr। তাঁর কােছ িগেয়
েয যা চাiেব তাi পােব।
পি ত -- আিম তত e-সব িচnা কির নাi। eযন সব বুঝিছ।
ীরামকৃ -- bhjােনর পরo ঈ র eকটু ‘আিম’ েরেখ েদন। েসi ‘আিম’ -- “ভেkর আিম” “িবদয্ার
আিম।” তা হেত e aনn লীলা আsাদন হয়। মুষল সব ঘেষ eকটু তােতi আবার uলুবেন পেড় কুলনাশন -যdবংশ ংস হল। িবjানী তাi ei “ভেkর আিম” “িবদয্ার আিম” রােখ আsাদেনর জনয্, েলাকিশkার জনয্।
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[ঋিষরা ভয়তরােস -- A new light on the Vedanta]
“ঋিষরা ভয়তরােস। তােদর ভাব িক জান? আিম েজা-েসা কের যািc আবার েক আেস? যিদ কাঠ আপিন
েজা-েসা কের েভেস যায় -- িকnt তার uপর eকিট পািখ বসেল ডুেব যায়। নারদািদ বাহাdরী কাঠ, আপিনo
েভেস যায়, আবার aেনক জীবজntেকo িনেয় েযেত পাের। sীমেবাট (কেলর জাহাজ) -- আপিনo পার হেয় যায়
eবং aপরেক পার কের িনেয় যায়।
“নারদািদ আচাযর্ িবjানী, -- aনয্ ঋিষেদর েচেয় সাহসী। েযমন পাকা েখেলায়াড় ছকবাঁধা েখলা েখলেত
পাের। িক চাo, ছয় না পাঁচ? িফ বােরi িঠক পড়েছ! -- eমিন েখেলায়াড়! -- েস আবার মােঝ মােঝ েগাঁেপ তা
েদয়।
“ ধু jানী যারা, তারা ভয়তরােস। েযমন সতর েখলায় কাঁচা েলােকরা ভােব, েজা-েসা কের eকবার ঘুঁিট
uঠেল হয়। িবjানীর িকছুেতi ভয় নাi। েস সাকার-িনরাকার সাkাৎকার কেরেছ! -- ঈ েরর আনn সেmাগ
কেরেছ!
“তাঁেক িচnা কের, aখে মন লেয় হেলo আনn, -- আবার মন লয় না হেলo লীলােত মন েরেখo
আনn।
“ ধু jানী eকেঘেয়, -- েকবল িবচার কেc ‘e নয় e নয়, -- e-সব spবৎ।’ আিম dহাত েছেড় িদেয়িছ,
তাi সব লi।
“eকজন বয্ােনর সে েদখা করেত িগেয়িছল। বয্ান তখন সুতা কাটিছল, নানারকেমর েরশেমর সুতা।
‘বয্ান’ তার বয্ানেক েদেখ খুব আনn করেত লাগল; -- আর বলেল – ‘বয্ান, তুিম eেসছ বেল আমার েয িক
আনn হেয়েছ, তা বলেত পাির না, -- যাi েতামার জনয্ িকছু জলখাবার আিনেগ।’ বয্ান জলখাবার আনেত েগেছ,
-- eিদেক নানা রেঙর েরশেমর সুতা েদেখ e-বয্ােনর েলাভ হেয়েছ। েস eকতাড়া সুতা বগেল কের লুিকেয়
েফলেল। বয্ান জলখাবার িনেয় eল; -- আর aিত uৎসােহর সিহত -- জল খাoয়ােত লাগল। িকnt সুতার িদেক
দৃি পাত কের বুঝেত পারেল েয, eকতাড়া সুেতা বয্ান সিরেয়েছন। তখন েস সুেতাটা আদায় করবার eকটা ফিn
ঠাoরােল।
“েস বলেছ, ‘বয্ান, aেনকিদেনর পর েতামার সিহত সাkাৎ হল। আজ ভারী আনেnর িদন। আমার ভারী
icা কেc েয dজেন নৃতয্ কির।’ েস বলেল – ‘ভাi, আমারo ভারী আনn হেয়েছ।’ তখন di বয্ােন নৃতয্ করেত
লাগল। বয্ান েদখেল েয, iিন বাh না তুেল নৃতয্ করেছন। তখন িতিন বলেলন, ‘eস বয্ান dহাত তুেল আমরা
নািচ, -- আজ ভারী আনেnর িদন।’ িকnt িতিন eকহােত বগল িটেপ আর-eকিট হাত তুেল নাচেত লাগেলন!
তখন বয্ান বলেলন, ‘বয্ান oিক! eকহাত তুেল নাচা িক, eস dহাত তুেল নািচ। ei েদখ, আিম dহাত তুেল
নাচিছ।’ িকnt িতিন বগল িটেপ েহেস েহেস eকহাত তুেলi নাচেত লাগেলন আর বলেলন, ‘েয েযমন জােন বয্ান!’
“আিম বগেল হাত িদেয় িটিপ না, -- আিম dহাত েছেড় িদেয়িছ -- আমার ভয় নাi। তাi আিম িনতয্-লীলা
di লi।”
ঠাকুর িক বিলেতেছন েয jানীর েলাকমানয্ হবার কামনা jানীর মুিk কামনা -- ei সব থােক বেল dহাত
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তুেল নাচেত পাের না? িনতয্-লীলা di িনেত পাের না? আর jানীর ভয় আেছ, বd হi, -- িবjানীর ভয় নাi?
ীরামকৃ -- েকশব েসনেক বললা েয, ‘আিম’ তয্াগ না করেল হেব না। েস বলেল, তাহেল মহাশয় দলটল
থােক না। তখন আিম বললাম, “কাঁচা আিম,” “বjাত আিম” -- তয্াগ করেত বলিছ, িকnt “পাকা আিম” -“বালেকর আিম”, “ঈ েরর দাস আিম”, “িবদয্ার আিম” -- eেত েদাষ নাi। “সংসারীর আিম” -- “aিবদয্ার
আিম” -- “কাঁচা আিম” -- eকটা েমাটা লািঠর নয্ায়। সিcদানnসাগেরর জল oi লািঠ েযন di ভাগ কেরেছ।
িকnt “ঈ েরর দাস আিম,” “বালেকর আিম,” “িবদয্ার আিম” জেলর uপর েরখার নয্ায়। জল eক, েবশ েদখা
যােc -- ধু মাঝখােন eকিট েরখা, েযন dভাগ জল। বstতঃ eকজল, -- েদখা যােc।
“শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন -- েলাকিশkার জনয্।”
[bhjানলােভর পর “ভেkর আিম” – েগাপীভাব ]
“bhjানলােভর পেরo aেনেকর িভতর িতিন ‘িবদয্ার আিম’ – ‘ভেkর আিম’ েরেখ েদন। হনুমান সাকারিনরাকার সাkাৎকার করবার পর েসবয্-েসবেকর ভােব, ভেkর ভােব থাকেতন। রামচndেক বেলিছেলন, ‘রাম,
কখন ভািব তুিম পূণর্, আিম aংশ; কখন ভািব তুিম েসবয্, আিম েসবক; আর রাম, যখন তttjান হয় তখন েদিখ
তুিমi আিম, আিমi তুিম!’
“যেশাদা কৃ িবরেহ কাতর হেয় ীমতীর কােছ েগেলন। তাঁর ক েদেখ ীমতী তাঁেক srেপ েদখা িদেলন
-- আর বলেলন, ‘কৃ িচদাtা আিম িচcিk। মা তুিম আমার কােছ বর লo।’ যেশাদা বলেলন, মা আমার
bhjান চাi না -- েকবল ei বর দাo েযন ধয্ােন েগাপােলর rপ সবর্দা দশর্ন হয়, আর কৃ ভkস েযন সবর্দা
হয়, আর ভkেদর েযন আিম েসবা করেত পাির, -- আর তাঁর নামgনকীতর্ন েযন আিম সবর্দা করেত পাির।
“েগাপীেদর iছা হেয়িছল, ভগবােনর ঈ রীয় rপদশর্ন কের। কৃ তােদর যমুনায় ডুব িদেত বলেলন। ডুব
েদoয়ায় যা aমিন ৈবকুে সbাi uপিsত; -- ভগবােনর েসi ষৈড় যর্পূণর্ rপ দশর্ন হল; -- িকnt ভাল লাগল
না। তখন কৃ েক তারা বলেল, আমােদর েগাপালেক দশর্ন, েগাপােলর েসবা ei েযন থােক আর আমারা িকছুi
চাi না।
“মথুরা যাবার আেগ কৃ bhjান িদবার uেদয্াগ কেরিছেলন। বেলিছেলন, আিম সবর্ভেূ তর anের বািহের
আিছ। েতামরা িক eকিট rপ েকবল েদখছ? েগাপীরা বেল uঠল, ‘কৃ , তেব িক আমােদর তয্াগ কের যােব তাi
bhjােনর uপেদশ িদc?’
“েগাপীেদর ভাব িক জান? আমরা রাiেয়র, রাi আমােদর।”
eকজন ভk -- ei “ভেkর আিম” িক eেকবাের যায় না?
[Sri Ramakrishna and the Vedanta]
ীরামকৃ -- o ‘আিম’ eক-eকবার যায়। তখন bhjান হেয় সমািধs হয়। আমারo যায়। িকnt বরাবর
নয়। সা ের গা মা পা ধা িন, -- িকnt ‘িন’েত aেনকkণ থাকা যায় না, -- আবার িনেচর gােম নামেত হয়। আিম
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বিল “মা আমায় bhjান িদo না।” আেগ সাকারবাদীরা খুব আসত। তারপর iদানীং bhjানীরা আসেত আরm
করেল। তখন pায় oirপ েবhঁশ হেয় সমািধs হতাম -- আর hঁশ হেলi বলতাম, মা আমায় bhjান িদo না।
পি ত -- আমরা বলেল িতিন নেবন?
ীরামকৃ -- ঈ র কlতr। েয যা চাiেব, তাi পােব। িকnt কlতrর কােছ েথেক চাiেত হয়, তেব
কথা থােক।
“তেব eকিট কথা আেছ -- িতিন ভাবgাহী। েয যা মেন কের সাধনা কের তার েসrপi হয়। েযমন ভাব
েতমিন লাভ। eকজন বািজকর েখলা েদখােc রাজার সামেন। আর মােঝ মােঝ বলেছ রাজা টাকা েদo, কাপড়া
েদo। eমন সমেয় তার িজব তালুর মূেলর কােছ uলেট েগল। aমিন কুmক হেয় েগল। আর কথা নাi, শb নাi,
snন নাi। তখন সকেল তােক iেটর কবর ৈতয়ার কের েসi ভােবi পুঁেত রাখেল। হাজার বৎসর পের েসi
কবর েক খুঁেড়িছল। তখন েলােক েদেখ েয eকজন সমািধs হেয় বেস আেছ! তারা তােক সাধু মেন কের পূজা
করেত লাগল। eমন সময় নাড়াচাড়া িদেত িদেত তার িজব তালু েথেক সের eল। তখন তার ৈচতনয্ হল, আর েস
িচৎকার কের বলেত লাগল, লাগ েভলিক লাগ! রাজা টাকা েদo, কাপড়া েদo!
“আিম কাঁদতাম আর বলতাম, মা িবচারবুিdেত বjাঘাত েহাক!”
পি ত -- তেব আপনারo (িবচারবুিd) িছল।
ীরামকৃ -- হাঁ, eকবার িছল।
পি ত -- তেব বেল িদন, তাহেল আমােদরo যােব। আপনার েকমন কের েগল?
ীরামকৃ -- aমিন eকরকম কের েগল।
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