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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঈ রদশর্ন জীবেনর uেdশয্ -- তাহার uপায় 
 

[ঐ যর্ o মাধুযর্ -- েকহ েকহ ঐ যর্jান চায় না ] 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র কlতr। তাঁর কােছ েথেক চাiেত হয়। তযন েয যা চায় তাi পায়। 
 
        “ঈ র কত িক কেরেছন। তাঁর aনn bhা  -- তাঁর aনn ঐ েযর্র jান আমার দরকার িক! আর যিদ 
জানেত icা কের, আেগ তাঁেক লাভ করেত হয়, তারপর িতিন বেল েদেবন। যd মিlেকর কখানা বািড় কত 
েকাmািনর কাগজ আেছ e-সব আমার িক দরকার! আমার দরকার, েজা-েসা কের বাবুর সে  আলাপ করা! তা 
পগার িডিঙেয়i েহাক! -- pাথর্না কেরi েহাক! বা dারবােনর ধাkা েখেয়i েহাক -- আলােপর পর কত িক আেছ 
eকবার িজjাসা করেল বাবুi বেল েদয়। আবার বাবুর সে  আলাপ হেল আমলারাo মােন। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েকu েকu ঐ েযর্র jান চায় না। িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ আমার িক দরকার! আমার eক 
েবাতেলেতi হেয় যায়। ঐ যর্ jান চাiেব িক। েযটুকু মদ েখেয়েছ তােতi মt!” 
 

[jানেযাগ বড় কিঠন -- aবতারািদ িনতয্িসd ] 
 
        “ভিkেযাগ, jানেযাগ -- e-সবi পথ। েয-পথ িদেয়i যাo তাঁেক পােব। ভিkর পথ সহজ পথ। jান 
িবচােরর পথ কিঠন পথ। 
 
        “েকাn  পথিট ভাল aত িবচার করবার িক দরকার। িবজেয়র সে  aেনকিদন কথা হেয়িছল, িবজয়েক 
বললাম, eকজন pাথর্না করত, ‘েহ ঈ র! তুিম েয িক, েকমন আছ, আমায় েদখা দাo।’ 
 
        “jানিবচােরর পথ কিঠন। পাবর্তী িগিররাজেক নানা ঈ রীয় rেপ েদখা িদেয় বলেলন, ‘িপতা, যিদ 
bhjান চাo সাধুস  কর।’ 
 
        “bh িক মুেখ বলা যায় না। রামগীতায় আেছ, েকবল তটs লkেণ তাঁেক বলা যায়, েযমন গ ার uপর 
েঘাষপlী। গ ার তেটর uপর আেছ ei কথা বেল েঘাষপlীেক বয্k করা যায়। 
 
        “িনরাকার bh সাkাৎকার হেব না েকন? তেব বড় কিঠন। িবষয় বুিdর েলশ থাকেল হেব না। iিndেয়র 
িবষয় যত আেছ -- rপ, রস, গn, sশর্, শb সমs তয্াগ হেল -- মেনর লয় হেল -- তেব aনুভেব েবােধ েবাধ 
হয় আর aিsমাt জানা যায়।” 
 
        পি ত -- asীেতয্াপলbবয্ iতয্ািদ। 
 



1884, 30েশ জুন 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

        ীরামকৃ  -- তাঁেক েপেত েগেল eকটা ভাব আ য় করেত হয়, -- বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর 
সnানভাব। 
 
        মিণ মিlক -- তেব আঁট হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম সখীভােব aেনকিদন িছলাম। বলতাম, ‘আিম আনnময়ী bhময়ীর দাসী, -- oেগা 
দাসীরা আমায় েতামরা দাসী কর, আিম গরব কের চেল যাব, বলেত বলেত েয, আিম সাধন bhময়ীর দাসী!’ 
 
        “কাr কাr সাধন না কের ঈ রলাভ হয়, -- তােদর িনতয্িসd বেল। যারা জপতপািদ সাধন কের 
ঈ রলাভ কেরেছ তােদর বেল সাধনিসd। আবার েকu কৃপািসd, -- েযমন হাজার বছেরর anকার ঘর, pদীপ 
িনেয় েগেল eকkেণ আেলা হেয় যায়! 
 
        “আবার আেছ হঠাৎিসd, -- েযমন গিরেবর েছেল বড়মানুেষর নজের পেড় েগেছ। বাবু তােক েমেয় িবেয় 
িদেল, -- েসi সে  বািড়ঘর, গািড়, দাস-দাসী সব হেয় েগল। 
 
        “আর আেছ spিসd -- sেp দশর্ন হল।” 
 
        সুেরnd (সহােসয্) -- আমরা eখন ঘুমুi, -- পের বাবু হেয় যাব। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- তুিম েতা বাবু আছi। ‘ক’েয় আকার িদেল ‘কা’ হয়; -- আবার eকটা আকার 
েদoয়া বৃথা; -- িদেল েসi ‘কা’i হেব! (সকেলর হাসয্) 
 
        “িনতয্িসd আলাদা থাক -- েযমন aরিণ কা , eকটু ঘষেলi আgন, -- আবার না ঘষেলo হয়। eকটু 
সাধন করেলi িনতয্িসd ভগবানেক লাভ কের, আবার সাধন না করেলo পায়। 
 
        “তেব িনতয্িসd ভগবানলাভ করার পর সাধন কের। েযমন আলু-কুমেড়া গােছ আেগ ফল হয় তারপর 
ফুল।” 
 
        পি ত লাu-কুমেড়ার ফল আেগ হয় িনয়া হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িনতয্িসd েহামাপািখর নয্ায়। তার মা uc আকােশ থােক। pসেবর পর ছানা পৃিথিবর 
িদেক পেড় থােক। পড়েত পড়েত ডানা uেঠ o েচাখ ফুেট। িকnt মািট গােয় আঘাত না লাগেত লাগেত মার িদেক 
েচাঁচা েদৗড় েদয়। েকাথায় মা! েকাথায় মা! েদখ না phােদর ‘ক’ িলখেত চেk ধারা! 
 
        ঠাকুর িনতয্িসেdর কথায় aরিণ কাঠ o েহামাপািখর দৃ ােnর dারা িক িনেজর aবsা বুঝাiেতেছন? 
 
        ঠাকুর পি েতর িবনীতভাব েদিখয়া সnt  হiয়ােছন। পি েতর sভােবর িবষয় ভkেদর বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- eঁর sভাবিট েবশ। মািটর েদoয়ােল েপেরক পঁুতেল েকান ক  হয় না। 
পাথের েপেরেকর েগাড়া েভেঙ যায় তবু পাথেরর িকছু হয় না। eমন সব েলাক আেছ হাজার ঈ রকথা নুক, েকান 
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মেত ৈচতনয্ হয় না, -- েযমন কুিমর -- গােয় তরবািরর েচাপ লােগ না! 
 

[পাি তয্ aেপkা সাধনা ভাল – িবেবক ] 
 
        পি ত -- কুিমেরর েপেট বশর্া মারেল হয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- gিcর শাst পড়েল িক হেব? ফয্ালাজফী (Philosophy)! (সকেলর হাসয্) 
 
        পি ত (সহাসয্) -- ফয্ালাজফী বেট! 
 
        ীরামকৃ  -- লmা লmা কথা বলেল িক হেব? বাণিশkা করেত েগেল আেগ কলাগাছ তাগ করেত হয়, -- 
তারপর শরগাছ, -- তারপর সলেত, -- তারপর uেড় যােc েয পািখ। 
 
        “তাi আেগ সাকাের মনিsর করেত হয়। 
 
        “আবার িtgণাতীত ভk আেছ, -- িনতয্ ভk েযমন নারদািদ। েস ভিkেত িচnয় শয্াম, িচnয় ধাম, িচnয় 
েসবক, -- িনতয্ ঈ র, িনতয্ ভk, িনতয্ ধাম। 
 
        “যারা েনিত েনিত jানিবচার করেছ, তারা aবতার মােন না। হাজরা েবশ বেল -- ভেkর জনয্i aবতার, -
- jানীর জনয্ aবতার নয়, তারা েতা েসাঽহm  হেয় বেস আেছ।” 
 
        ঠাকুর o ভেkরা সকেলi িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া আেছন। eiবার পি ত কথা কিহেতেছন। 
 
        পি ত -- আেj, িকেস িন রু ভাবটা যায়? হাসয্ েদখেল মাংসেপশী (muscles), sায়ু (nerves) মেন 
পেড়। েশাক েদখেল িকরকম nervous system মেন পেড়। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- নারাণ শাstী তাi বলত, ‘শাst পড়ার েদাষ, -- তকর্-িবচার ei সব eেন েফেল!’ 
 
        পি ত -- আেj, uপায় িক িকছু নাi? -- eকটু মাদর্ব -- 
 
        ীরামকৃ  -- আেছ -- িবেবক। eকটা গান আেছ, -- 
 
        ‘িবেবক নােম তার েবটার তttকথা তায় সুধািব।’ 
 
        “িবেবক, ৈবরাগয্, ঈ ের aনুরাগ -- ei uপায়। িবেবক না হেল কথা কখন িঠক িঠক হয় না। সামাধয্য়ী 
aেনক বয্াখয্ার পর বলেল, ‘ঈ র নীরস!’ eকজন বেলিছল, ‘আমােদর মামােদর eকেগায়াল েঘাড়া আেছ।’ 
েগায়ােল িক েঘাড়া থােক? 
 
        (সহােসয্) “তুিম ছানাবড়া হেয় আছ। eখন d-পাঁচিদন রেস পেড় থাকেল েতামার পেko ভাল, পেররo 
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ভাল। d-পাঁচিদন।” 
 
        পি ত (ঈষৎ হািসয়া) -- ছানাবড়া পুেড় a ার হেয় িগেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না, না; আরসলুার রঙ হেয়েছ। 
 
        হাজরা -- েবশ ভাজা হেয়েছ, -- eখন রস খােব েবশ। 
 

[পূবর্কথা -- েতাতাপুরীর uপেদশ -- গীতার aথর্ -- বয্াকুল হo ] 
 
        ীরামকৃ  -- িক জান, -- শাst েবিশ পড়বার দরকার নাi। েবিশ পড়েল তকর্ িবচার eেস পেড়। নয্াংটা 
আমায় েশখাত -- uপেদশ িদত -- গীতা দশবার বলেল যা হয় তাi গীতার সার! -- aথর্াৎ ‘গীতা’ ‘গীতা’ দশবার 
বলেত বলেত ‘তয্াগী’ ‘তয্াগী’ হেয় যায়। 
 
        “uপায় -- িবেবক, ৈবরাগয্, আর ঈ ের aনুরাগ। িকrপ aনুরাগ? ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল, -- েযমন 
বয্াকুল হেয় ‘বৎেসর িপেছ গাভী ধায়’।” 
 
        পি ত -- েবেদ িঠক aমিন আেছ, গাভী েযমন বৎেসর জনয্ ডােক, েতামােক আমরা েতমিন ডাকিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুলতার সে  কাঁেদা। আর িবেবক-ৈবরাগয্ eেন যিদ েকu সবর্তয্াগ করেত পাের, -- 
তাহেল সাkাৎকার হেব। 
 
        “েস বয্াকলুতা eেল unােদর aবsা হয় -- তা jানপেথi থাক, আর ভিkপেথi থাক। dবর্াসার 
jােনাnাদ হেয়িছল। 
 
        “সংসারীর jান আর সবর্তয্াগীর jান -- aেনক তফাত। সংসারীর jান -- দীেপর আেলার নয্ায় ঘেরর 
িভতরিট আেলা হয়, -- িনেজর েদহ ঘরকnা ছাড়া আর িকছু বুঝেত পাের না। সবর্তয্াগীর jান, সূেযর্র আেলার 
নয্ায়। েস আেলােত ঘেরর িভতর বা’র সব েদখা যায়। ৈচতনয্েদেবর jান েসৗরjান -- jানসূেযর্র আেলা! আবার 
তাঁর িভতর ভিkচেndর শীতল আেলাo িছল। bhjান, ভিkেpম, dii িছল।” 
 
        ঠাকুর িক ৈচতনয্েদেবর aবsা বণর্না কিরয়া িনেজর aবsা বিলেতেছন? 
 

[jানেযাগ ভিkেযাগ -- কিলেত নারদীয় ভিk ] 
 
        “aভাবমুখ ৈচতনয্ আর ভাবমুখ ৈচতনয্। ভাব ভিk eকিট পথ আেছ; আর aভােবর eকিট আেছ। তুিম 
aভােবর কথা বলছ। িকnt ‘েস বড় কিঠন ঠাঁi grিশষয্ েদখা নাi!’ জনেকর কােছ কেদব bhjান uপেদেশর 
জনয্ েগেলন। জনক বলেলন, ‘আেগ দিkণা িদেত হেব, -- েতামার bhjান হেল আর দিkণা েদেব না -- েকননা 
grিশেষয্ েভদ থােক না।’ 
 
        “ভাব aভাব সবi পথ। aনn মত aনn পথ। িকnt eকিট কথা আেছ। কিলেত নারদীয় ভিk -- ei 
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িবধান। e-পেথ pথেম ভিk, ভিk পাকেল ভাব, ভােবর েচেয় uc মহাভাব আর েpম। মহাভাব আর েpম জীেবর 
হয় না। যার তা হেয়েছ তার বstলাভ aথর্াৎ ঈ রলাভ হেয়েছ।” 
 
        পি ত -- আেj, বলেত েগেল েতা aেনক কথা িদেয় বুঝােত হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম েনজামুড়া বাদ িদেয় বলেব েহ। 
 
 


