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সpম পিরেcদ 
 

 পাষর্দসে  -- aবতার সmেn িবচার  
 
        ভেkরা aেনেকi uপিsত; -- ীরামকৃে র কােছ বিসয়া। নেরnd, িগিরশ, রাম, হিরপদ, চুিন, বলরাম, 
মাsার -- aেনেক আেছন। 
 
        নেরnd মােনন না েয, মানুষেদহ লiয়া ঈ র aবতার হন। eিদেক িগিরেশর jলn িব াস েয, িতিন যুেগ 
যুেগ aবতার হন, আর মানবেদহ ধারণ কের মতর্য্েলােক আেসন। ঠাকুেরর ভারী icা েয, e সmেn dজেনর 
িবচার হয়। ীরামকৃ  িগিরশেক বিলেতেছন, “eকটু iংরাজীেত dজেন িবচার কেরা, আিম েদখেবা!” 
 
        িবচার আরm হiল। iংেরজীেত হiল না, বাংলােতi হiল -- মােঝ মােঝ d-eকটা iংেরজী কথা। নেরnd 
বিলেলন, “ঈ র aনn। তাঁেক ধারণা করা আমােদর সাধয্ িক? িতিন সকেলর িভতেরi আেছন -- ধু eকজেনর 
িভতর eেসেছন, eমন নয়।” 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- oরo যা মত আমারo তাi মত। িতিন সবর্t আেছন। তেব eকটা কথা আেছ -- 
শিkিবেশষ। েকানখােন aিবদয্াশিkর pকাশ, েকানখােন িবদয্াশিkর। েকান আধাের শিk েবিশ, েকান আধাের 
শিk কম। তাi সব মানুষ সমান নয়। 
 
        রাম -- e-সব িমেছ তেকর্ িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  (িবরkভােব) -- না, না, oর eকটা মােন আেছ। 
 
        িগিরশ (নেরেndর pিত) -- তুিম েকমন কের জানেল, িতিন েদহধারণ কের আেসন না? 
 
        নেরনd -- িতিন aবা েনােসােগাচরm। 
 
        ীরামকৃ  -- না; িতিন dবুিdর েগাচর। dবুিd d-আtা eকi, ঋিষরা dবুিd d-আtা dারা d-
আtােক সাkাৎকার কেরিছেলন। 
 
        িগিরশ (নেরেndর pিত) -- মানুেষ aবতার না হেল েক বুিঝেয় েদেব? মানুষেক jানভিk িদবার জনয্ িতিন 
েদহধারণ কের আেসন। না হেল েক িশkা েদেব? 
 
        নেরnd -- েকন? িতিন anের েথেক বুিঝেয় েদেবন। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- হাঁ হাঁ, anযর্ামীrেপ িতিন বুঝােবন। 
 
        তারপর েঘারতর তকর্। iনিফিনিট -- তার িক aংশ হয়? আবার হয্ািমলটn িক বেলন? হাবর্াটর্ েsnসার িক 
বেলন? িটে ল, হাkেল বা িক বেল েগেছন, ei কথা হেত লাগল। 
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        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদখ, igেণা আমার ভাল লাগেছ না। আিম সব তাi েদখিছ। িবচার আর িক 
করেবা? েদখিছ -- িতিনi সব। িতিনi সব হেয়েছন। তাo বেট, আবার তাo বেট। eক aবsায়, aখে  
মনবুিdহারা হেয় যায়! নেরndেক েদেখ আমার মন aখে  লীন হয়। 
 
        (িগিরেশর pিত) -- “তার িক করেল বল েদিখ।” 
 
        িগিরশ (হািসেত হািসেত) -- oiেট ছাড়া pায় সব বুেঝিছ িকনা। (সকেলর হাসয্) 
 

[রামানুজ o িবিশ াৈdতবাদ ] 
  
        ীরামকৃ  -- আবার d-থাক না নামেল কথা কiেত পাির না। 
 
        “েবদাn -- শ র যা বুিঝেয়েছন, তাo আেছ; আবার রামানুেজর িবিশ াৈdতবাদo আেছ। 
 
        নেরnd -- িবিশ াৈdতবাদ িক? 
 
        ীরামকৃ  (নেরndেক) -- িবিশ াৈdতবাদ আেছ -- রামানুেজর মত। িকনা, জীবজগৎিবিশ  bh। সব 
জিড়েয় eকিট েবল। েখালা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা eকজন কেরিছল। েবলিট কত oজেনর 
জানবার দরকার হেয়িছল। eখন ধু শাঁস oজন করেল িক েবেলর oজন পাoয়া যায়? েখালা, িবিচ, শাঁস সব 
eকসে  oজন করেত হেব। pথেম েখালা নয়, িবিচ নয়, শাঁসিটi সার পদাথর্ বেল েবাধ হয়। তারপর িবচার কের 
েদেখ, -- েযi বstর শাঁস েসi বstরi েখালা আর িবিচ। আেগ েনিত েনিত কের েযেত হয়। জীব েনিত, জগৎ েনিত 
eirপ িবচার করেত হয়; bhi বst আর সব aবst। তারপর aনুভব হয়, যার শাঁস তারi েখালা, িবিচ। যা েথেক 
bh বলেছা তাi েথেক জীবজগৎ। যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। তাi রামানুজ বলেতন, জীবজগৎিবিশ  bh। eরi 
নাম িবিশ াৈdতবাদ।” 


