
1884, 19েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

িdতীয় পিরেcদ 
 

হিরকথা pসে  -- bাhসমােজ িনরাকারবাদ 
 
        িকয়ৎkণ িবলেm ঠাকুর ীরামকৃ  িকি ৎ pকৃিতs হiয়া ভাবাবsায় bাhভkেদর uপেদশ িদেতেছন। ei 
ঈ রীয় ভাব খুব ঘণীভূত; েযন বkা মাতাল হiয়া িক বিলেতেছন। ভাব kেম kেম কিময়া আিসেতেছ, aবেশেষ 
পূেবর্র িঠক সহজাবsা 
 

[“আিম িসিd খাব” -- গীতা o a িসিd -- ঈ রলাভ িক? ] 
 
        ীরামকৃ  (ভাবs) -- মা, কারণানn চাi না। িসিd খাব। 
 
        “িসিd িকনা বstলাভ। ‘a িসিd’র িসিd নয়। েস (aিণমা লিঘমািদ) িসিdর কথা কৃ  aজুর্নেক 
বেলিছেলন, ‘ভাi, েদখ যিদ েদখ েয, a িসিdর eকিট িসিd কারo আেছ, তাহেল েজেনা েয, েস বয্িk আমােক 
পােব না। েকননা, িসিd থাকেলi aহংকার থাকেব, আর aহংকােরর েলশ থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায় না। 
 
        “আর-eক আেছ pবতর্ক, সাধক, িসd, িসেdর িসd। েয বয্িk সেব ঈ েরর আরাধনায় pবৃt হেয়েছ, েস 
pবতর্েকর থাক। pবতর্ক েফাঁটা কােট, িতলক মালা পের, বািহের খুব আচার কের। সাধক আরo eিগেয় েগেছ; 
তার েলাক-েদখােনা ভাব কেম যায়। সাধক ঈ রেক পাবার জনয্ বয্কুল হয়, আnিরক তাঁেক ডােক, তাঁর নাম 
কের, তাঁেক সরল anঃকরেণ pাথর্না কের। িসd েক? যার িন য়ািtকা বুিd হেয়েছ েয ঈ র আেছন, আর িতিনi 
সব করেছন; িযিন ঈ রেক দশর্ন কেরেছন। ‘িসেdর িসd’ েক? িযিন তাঁর সে  আলাপ কেরেছন! ধু দশর্ন নয়, 
েকu িপতৃভােব, েকu বাৎসলয্ভােব, েকu সখয্ভােব, েকu মধুরভােব -- তাঁর সে  আলাপ কেরেছন। 
 
        “কােঠ আgন িনি ত আেছ, ei িব াস; আর কাঠ েথেক আgন বার কের ভাত েরঁেধ, েখেয় শািn আর 
তৃিp লাভ করা; dিট িভn িজিনস। 
 
        “ঈ রীয় aবsার iিত করা যায় না। তাের বাড়া তাের বাড়া আেছ।” 
 

[িবষয়ীর ঈ র -- বয্াকুলতা o ঈ রলাভ -- দৃঢ় হo ] 
 
        (ভাবs) -- “eরা bhjানী, িনরাকারবাদী। তা েবশ। 
 
        (bাhভkেদর pিত) -- “eকটােত দৃঢ় হo, হয় সাকাের নয় িনরাকাের। তেব ঈ রলাভ হয়, নেচৎ হয় না। 
দৃঢ় হেল সাকারবাদীo ঈ রলাভ করেব, িনরাকারবাদীo করেব। িমছিরর rিট িসেধ কের খাo, আর আড় কের 
খাo, িম  লাগেব। (সকেলর হাসয্) 
 
        “িকnt দৃঢ় হেত হেব; বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হেব। িবষয়ীর ঈ র িকrপ জােনা? েযমন খুড়ী-েজঠীর 
েকাঁদল েন েছেলরা েখলা করবার সময় পরsর বেল, ‘আমার ঈ েরর িদবয্।’ আর েযমন েকান িফটবাবু, পান 
িচবুেত িচবুেত হােত িsক ধের বাগােন েবড়ােত েবড়ােত eকিট ফুল তুেল বnুেক বেল, -- ঈ র িক িবuিটফুল ফুল 
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কেরেছন। িকnt ei িবষয়ীর ভাব kিণক, েযন তp েলাহার uপর জেলর িছেট। 
 
        “eকটার uপর দৃঢ় হেত হেব। ডুব দাo। না িদেল সমুেdর িভতর রt পাoয়া যায় না। জেলর uপর েকবল 
বাসেল পাoয়া যায় না।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ , েয-গােন েকশবািদ ভkেদর মন মুg কিরেতন, েসi গান -- েসi মধুর কে  
-- গাiেতেছন; সকেলর েবাধ হiেতেছ, েযন sগর্ধােম বা ৈবকুে  বিসয়া আেছন: 
 
 ডুb ডুb ডুb rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন ৷৷ 
 


