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সpম পিরেcদ
যুগধমর্ কথাpসে -- jানেযাগ o ভিkেযাগ
ডাkার -- jােন মানুষ aবাk হয়, চkু বুেজ যায়, আর চেk জল আেস। তখন ভিk দরকার হয়।
ীরামকৃ -- ভিk েমেয়মানুষ, তাi anঃপুর পযর্n েযেত পাের। jান বারবািড় পযর্n যায়। (সকেলর
হাসয্)
ডাkার -- িকnt anঃপুের যােক তােক ঢুকেত েদoয়া হয় না। েবশয্ারা ঢুকেত পাের না। jান চাi।
ীরামকৃ -- িঠক পথ জােন না, িকnt ঈ ের ভিk আেছ, তাঁেক জানবার icা আেছ -- erপ েলাক
েকবল ভিkর েজাের ঈ রলাভ কের। eকজন ভারী ভk জগnাথদশর্ন করেত েবিরেয়িছল। পুরীর েকাnপথ েস
জানত না, দিkণিদেক না িগেয় পি মিদেক িগিছল। পথ ভুেলিছল বেট, িকnt বয্াকুল হেয় েলাকেদর িজjাসা
করত। তারা বেল িদেল, ‘e পথ নয়, oi পেথ যাo।’ ভkিট েশেষ পুরীেত িগেয় জগnাথদশর্ন করেল। েদখ, না
জানেলo েকu না েকu বেল েদয়।
ডাkার -- েস ভুেল েতা িগিছল।
ীরামকৃ -- হাঁ, তা হয় বেট, িকnt েশেষ পায়।
eকজন িজjাসা কিরেলন, ‘ঈ র সাকার না িনরাকার।’
ীরামকৃ -- িতিন সাকার আবার িনরাকার। eকজন সnয্াসী জগnাথদশর্ন করেত িগিছল। জগnাথদশর্ন
কের সেnহ হল ঈ র সাকার না িনরাকার। হােত দ িছল, েসi দ িদেয় েদখেত লাগল, জগnােথর গােয় েঠেক
িকনা। eকবার e-ধার েথেক o-ধাের দ িট িনেয় যাবার সময় েদখেল েয, জগnােথর গােয় েঠকল না -- েদেখ েয
েসখােন ঠাকুেরর মূিতর্ নাi! আবার দ e-ধার েথেক o-ধাের লেয় যাবার সময় িবgেহর গােয় েঠকল; তখন
সnয্াসী বুঝেল েয ঈ র িনরাকার, আবার সাকার।
“িকnt eিট ধারণা করা বড় শk। িযিন িনরকার, িতিন আবার সাকার িকrেপ হেবন? e-সnহ মেন uেঠ।
আবার যিদ সাকার হন, েতা নানাrপ েকন?”
ডাkার -- িযিন আকার কেরেছন, িতিন সাকার। িতিন আবার মন কেরেছন, তাi িতিন িনরাকার। িতিন
সবi হেত পােরন।
ীরামকৃ -- ঈ রেক লাভ না করেত পারেল, e-সব বুঝা যায় না। সাধেকর জনয্ িতিন নানাভােব
নানাrেপ েদখা েদন। eকজেনর eক গামলা রঙ িছল। aেনেক তার কােছ কাপড় রঙ করােত আসত। েস েলাকিট
িজjাসা করত, তুিম িক রেঙ েছাপােত চাo। eকজন হয়েতা বলেল, ‘আিম লাল রেঙ েছাপােত চাi।’ aমিন েসi
েলাকিট গামলার রেঙ েসo কাপড়খািন ছুিপেয় বলত, ‘ei লo, েতামার লাল রেঙ েছাপােনা কাপড়।’ আরwww.ramakrishnavivekananda.info
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eকজন হয়েতা বলেল, ‘আমার হলেদ রেঙ েছাপােনা চাi।’ aমিন েসi েলাকিট েসi গামলায় কাপড়খািন ডুিবেয়
বলত, ‘ei লo েতামার হলেদ রঙ।’ নীল রেঙ েছাপােত চাiেল আবার েসi eকi গামলায় ডুিবেয় েসi কথা,
‘ei লo েতামার নীল রেঙ েছাপােনা কাপড়।’ eiরকেম েয েয রেঙ েছাপােত চাiত, তার কাপড় েসi রেঙ েসi
eকi গামলা হেত েছাপােনা হত। eকজন েলাক ei আ যর্ বয্াপার েদখিছল। যার গামলা, েস িজjাসা করেল,
‘েকমন েহ! েতামার িক রেঙ েছাপােত হেব?’ তখন েস বলেল, ‘ভাi! তুিম েয রেঙ রেঙছ, আমায় েসi রঙ দাo!’
(সকেলর হাসয্)
“eকজন বােহয্ িগিছল -- েদখেল, গােছর uপর eকিট সুnর জােনায়ার রেয়েছ। েস kেম আর eকজনেক
বলেল, ‘ভাi! aমুক গােছ আিম eকিট লাল রেঙর জােনায়ার েদেখ eলুম।’ েস েলাকিট বলেল, ‘আিমo েদেখিছ,
তা েস লাল রঙ হেত যােব েকন? েস েয সবুজ রঙ।’ আর eকজন বলেল, না, না; েস সবুজ হেত যােব েকন,
কােলা iতয্ািদ। েশেষ ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় িগেয় েদেখ eকজন েলাক বেস। িজjাসা করায়, েস বলেল,
‘আিম ei গাছতলায় থািক, আিম েস জােনায়ারিটেক েবশ জািন। েতামারা যা যা বলেছা সব সতয্, েস কখনo
লাল, কখনo সবুজ, কখনo হলেদ, কখনo নীল আরo সব কত িক হয়। আবার কখনo েদিখ েকান রঙi নাi!’
“েয বয্িk সদাসবর্দা ঈ রিচnা কের, েসi জানেত পাের, তাঁর srপ িক। েস বয্িki জােন েয ঈ র
নানাrেপ েদখা েদন। নানাভােব েদখা েদন। িতিন সgণ আবার িনgর্ণ। গাছতলায় েয থােক েসi জােন েয,
বhrপীর নানারঙ, আবার কখন কখন েকান রঙi থােক না। aনয্ েলােক েকবল তকর্ ঝগড়া কের ক পায়।
“িতিন সাকার, িতিন িনরাকার। িকরকম জােনা? েযন সিcদানn-সমুd। কূল িকনারা নাi। ভিkিহেম েসi
সমুেdর sােন sােন জল বরফ হেয় যায়, েযন জল বরফ আকাের জমাট বাঁেধ; aথর্াৎ ভেkর কােছ িতিন সাkাৎ
হেয় কখন কখন সাকারrপ হেয় েদখা েদন। আবার jানসূযর্ uঠেল েস বরফ গেল যায়।”
ডাkার -- সূযর্ uঠেল বরফ গেল জল হয়; আবার জােনন, জল আবার িনরাকার বা

হয়?

ীরামকৃ -- aথর্াৎ ‘bh সতয্, জগৎ িমথয্া’ ei িবচােরর পর সমািধ হেল rপ-টুপ uেড় যায়। তখন আর
ঈ রেক বয্িk (Person) বেল েবাধ হয় না। িক িতিন মুেখ বলা যায় না। েক বলেব? িযিন বলেবন িতিনi নাi।
িতিন তাঁর ‘আিম’ আর খুেঁ জ পান না। তখন bh িনgর্ণ (Absolute) তখন িতিন েকবল েবােধ েবাধ হন। মন-বুিd
dারা তাঁেক ধরা যায় না। (Unknown and Unknowable)
“তাi বেল, ভিk -- চnd; jান -- সূয।র্ েনিছ, খুব utের আর দিkেণ সমুd আেছ। eত ঠা া েয, জল
জেম মােঝ মােঝ বরেফর চাঁi হয়। জাহাজ চেল না। েসখােন িগেয় আটেক যায়।”
ীরামকৃ -- হাঁ, তা যায় বেট, িকnt তােত হািন হয় না, েসi সিcদানn-সাগেরর জলi জমাট েবঁেধ বরফ
হেয়েছ। যিদ আরo িবচার করেত চাo, যিদ ‘bh সতয্ জগৎ িমথয্া’ ei িবচার কর, তােতo kিত নাi।
jানসূেযর্i বরফ গেল যােব; তেব েসi সিcদানn-সাগরi রiল।
[কাঁচা আিম o পাকা আিম -- ভেkর আিম -- ভেkর আিম -- বালেকর আিম ]
“jানিবচােরর েশেষ সমািধ হেল, আিম-টািম িকছু থােক না। িকnt সমািধ হoয়া বড় কিঠন। ‘আিম’ েকান
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মেত েযেত চায় না। আর েযেত চায় না বেল, িফের ei সংসাের আসেত হয়।
“গr হাmা হাmা (আিম, আিম) কের তাi eত dঃখ! সমs িদন লাঙল িদেত হয় -- gী নাi, বষর্া নাi।
িকmা তােক কসাiেয় কােট। তােতo িনsার নাi। চামাের চামড়া কের, জুতা ৈতয়াির কের। aবেশেষ নাড়ীভুিঁ ড়
েথেক তাঁত হয়। ধুনরু ীর হােত পেড় যখন তুঁh তুঁh (তুিম তুিম) কের, তখন িনsার হয়।
“যখন জীব বেল, ‘নাহং’ ‘নাহং’ ‘নাহং’ আিম েকহ িন, েহ ঈ র! তুিম কতর্া; আিম দাস তুিম pভু -- তখন
িনsার; তখনi মুিk।”
ডাkার -- িকnt ধুনুরীর হােত পড়া চাi। (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- যিদ eকাn ‘আিম’ না যাস, থাক শালা ‘দাস আিম’ হেয়। (সকেলর হাসয্)
“সমািধর পর কাহারo ‘আিম’ থােক -- ‘দাস আিম’, ‘ভেkর আিম’। শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’
েলাকিশkার জনয্ েরেখ িদেয়িছেলন। ‘দাস আিম’, ‘িবদয্ার আিম’, ‘ভেkর আিম’ -- eরi নাম ‘পাকা আিম’।
কাঁচা আিম িক জান? আিম কতর্া, আিম eত বড়েলােকর েছেল, িবdান, আিম ধনবান আমােক eমন কথা বেল! -ei সব ভাব। যিদ েকu বািড়েত চুির কের, তােক যিদ ধরেত পাের, pথেম সব িজিনসপt েকেড় লয়; তারপর
utম-মধয্ম মাের, তারর পুিলেস েদয়! বেল, ‘িক! জােন না, কার চুির কেরেছ!’
“ঈ রলাভ হেল পাঁচ বছেরর বালেকর sভাব হয়। ‘বালেকর আিম’ আর ‘পাকা আিম’। বালক েকান gেণর
বশ নয়। িtgণাতীত। সtt রজঃ তমঃ েকান gেণর বশ নয়। েদখ, েছেল তেমাgেণর বশ নয়। eiমাt ঝগড়া
মারামাির করেল, আবার তৎkণাৎ তারi গলা ধের কত ভাব, কত েখলা! রেজাgেণরo বশ নয়। ei েখলাঘর
পাতেল কত বেnাবs, িকছুkণ পেরi সব পেড় রiল; মার কােছ ছুেটেছ। হয়েতা eখখািন সুnর কাপড় পের
েবড়ােc। খািনকkণ পের কাপড় খুেল পেড় েগেছ। হয় কাপেড়র কথা eেকবাের ভুেল েগল -- নয় বগলদাবা কের
েবড়ােc! (হাসয্)
“যিদ েছেলিটেক বল, ‘েবশ কাপড়খািন, কার কাপড় ের?’ েস বেল, ‘আমার কাপড়, আমার বাবা িদেয়েছ।’
যিদ বল, ‘লkী েছেল, আমায় কাপড়খািন দাo না।’ েস বেল, ‘না, আমার কাপড়, আমার বাবা িদেয়েছ, না আিম
েদেবা না।’ তারপর ভুিলেয় eকিট পুতুল িক আর eকিট বাঁিশ যিদ দাo তাহেল পাঁচটাকা দােমর কাপড়খানা
েতামায় িদেয় চেল যােব। আবার পাঁচ বছেরর েছেলর সttgেণরo আঁট নাi। ei পাড়ার েখলুেড়েদর সে কত
ভালবাসা, eকদ না েদখেল থাকেত পাের না। িকnt বাপ-মার সে যখন aনয্ জায়গায় চেল েগল, তখন নূতন
েখলুেড় হল। তােদর uপর তখন সব ভালবাসা পড়ল; পুরােনা েখলুেড়েদর eেকবাের ভুেল েগল। তারপর জাত
aিভমান নাi। মা বেল িদেয়েছ, o েতার দাদা হয়, তা েস েষাল আনা জােন েয, e আমার িঠক দাদা। তা eকজন
যিদ বামুেনর েছেল হয় আর-eকজন যিদ কামােরর েছেল হয়, েতা eকপােত বেস ভাত খােব। আর িচ-a িচ
নাi, েহেগােপাঁেদ খােব! আবার েলাকলjা নাi, েছাঁচাবার পর যােক-তােক েপছন িফের বেল -- েদখ েদিখ,
আমার েছাঁচােনা হেয়েছ িক না?
“আবার, ‘বুেড়ার আিম’ আেছ। (ডাkােরর হাসয্) বুেড়ার aেনকgিল পাশ। জািত, aিভমান, লjা, ঘৃণা,
ভয়, িবষয়বুিd, পােটায়ারী, কপটতা। যিদ কাrর uপর আেকাছ হয়, েতা সহেজ যায় না -- হয়েতা যতিদন বাঁেচ
ততিদন যায় না। তারপর পািnেতয্র aহংকার, ধেনর aহংকার। ‘বুেড়ার আিম’ কাঁচা আিম।”
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[jান কাহােদর হয় না ]
(ডাkােরর pিত) -- “চার-পাঁচজেনর jান হয় না। যার িবদয্ার aহংকার, যার পাি েতয্র aহংকার, যার
ধেনর aহংকার, তার jান হয় না। e সব েলাকেক যিদ বলা যায় েয aমুক জায়গায় েবশ eকিট সাধু আেছ,
েদখেত যােব? তারা aমিন নানা oজর কের বেল, যাব না। আর মেন মেন বেল, আিম eতবড় েলাক, আিম যাব?”
[িতনgণ -- সttgেণ ঈ রলাভ -- iিndয় সংযেমর uপায় ]
“তেমাgেণর sভাব aহংকার। aহংকার ajান, তেমাgণ েথেক হয়।
“পুরােণ আেছ রাবেণর রেজাgণ, কুmকেণর্র তেমাgণ, িবভীষেণর সttgণ। তাi িবভীষণ রামচndেক লাভ
কেরিছেলন। তেমাgেণর আর eকিট লkণ -- েkাধ। েkােধ িদক-িবিদক jান থােক না, হনুমান ল া পুড়ােলন,
e-jান নাi েয সীতার কুিটর ন হেব।
“আবার তেমাgেণর আর eকিট লkণ -- কাম। পাথুেরঘাটার িগরীnd েঘাষ বেলিছল, কাম-েkাধািদ িরপু
eরা েতা যােব বা, eেদর েমাড় িফিরেয় দাo। ঈ েরর কামনা কর। সিcদানnর সিহত রমণ কর। েkাধ যিদ না
খায়, ভিkর তমঃ আন। িক! আিম dগর্ানাম কেরিছ, udার হব না? আমার আবার পাপ িক? বnন িক? তারপর
ঈ রলাভ করবার েলাভ কর। ঈ েরর rেপ মুg হo। আিম ঈ েরর দাস, আিম ঈ েরর েছেল, যিদ aহংকার
করেত হয়, েতা ei aহংকার কর। eiরকেম ছয় িরপুর মন িফিরেয় িদেত হয়।”
ডাkার -- iিndয়সংযম করা বড় শk। েঘাড়ার চেkর dিদেক ঠুিল দাo। েকান েকান েঘাড়ার চkু
eেকবাের বn করেত হয়।
ীরামকৃ -- তাঁর যিদ eকবার কৃপা হয়, ঈ েরর যিদ eকবার দশর্নলাভ হয়, আtার যিদ eকবার
সাkাৎকার হয়, তাহেল আর েকান ভয় নাi -- তখন ছয় িরপু আর িকছু করেত পারেব না।
“নারদ, phাদ ei সব িনতয্িসd মহাপুrষেদর aত কের চেkর dিদেক ঠুিল িদেত হয় না। েয েছেল
িনেজ বােপর হাত ধের মােঠর আলপেথ চলেছ েস েছেল বরং aসাবধান হেয় বােপর হাত েছেড় িদেয় খানায়
পড়েত পাের। িকnt বাপ েয েছেলর হাত ধের, েস কখনo খানায় পেড় না।”
ডাkার -- িকnt বাপ েছেলর হাত ধরা ভাল নয়।
ীরামকৃ -- তা নয়। মহাপুrষেদর বালক sভাব। ঈ েরর কােছ তারা সবর্দাi বালক, তােদর aহংকার
থােক না। তােদর সব শিk ঈ েরর শিk, বােপর শিk, িনেজর িকছুi নয়। eiিট তােদর দৃঢ় িব াস।
[িবচারপথ o আনnপথ -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ]
ডাkার -- আেগ েঘাড়ার চেkর diিদেক ঠুিল না িদেল, েঘাড়া িক egেত চায়? িরপু বশ না হেল িক
ঈ রেক পাoয়া যায়?
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ীরামকৃ -- তুিম যা বলেছা, oেক িবচারপথ বেল -- jানেযাগ বেল। o-পেথo ঈ রেক পাoয়া যায়।
jানীরা বেল, আেগ িচt িd হoয়া দরকার। আেগ সাধন চাi, তেব jান হেব।
“ভিkপেথo তাঁেক পাoয়া যায়। যিদ ঈ েরর পাদপেd eকবার ভিk হয়, যিদ তাঁর নামগূনগান করেত
ভাল লােগ, iিndয় সংযম আর েচ া কের করেত হয় না। িরপুবশ আপনা-আপিন হেয় যায়।
“যিদ কারo পুtেশাক হয়, েসিদন েস িক আর েলােকর সে ঝগড়া করেত পাের, না, িনমntেণ িগেয় েখেত
পাের? েস িক েলােকর সামেন aহংকার কের েবড়ােত পাের, না, সুখ সেmাগ করেত পাের?
“বাdেল েপাকা যিদ eকবার আেলা েদখেত পায়, তাহেল িক েস আর anকাের থােক?
ডাkার (সহােসয্) -- তা পুেড়i মrক েসo sীকার।
ীরামকৃ -- না েগা! ভk িকnt বাdেল েপাকার মেতা পুেড় মের না। ভk েয আেলা েদেখ ছুেট যায়, েস
েয মিণর আেলা! মিণর আেলা খুব ujjল বেট, িকnt িsg আর শীতল। e-আেলােত গা পুেড় না, e-আেলােত
শািn হয়, আনn হয়।
[jানেযাগ বড় কিঠন ]
“িবচারপেথ jানেযােগর পেথ, তাঁেক পাoয়া যায়। িকnt e-পথ বড় কিঠন। আিম শরীর নi, মন নi, বুিd
নi। আমার েরাগ নাi, েশাক নাi, aশািn নাi; আিম সিcদানnsrপ, আিম সুখ-dঃেখর aতীত, আিম iিndেয়র
বশ নi, e-সব কথা মুেখ বলা খুব েসাজা। কােজ করা, ধারণা হoয়া বড় কিঠন। কাঁটােত হাত েকেট যােc, দরদর
কের রk পড়েছ, aথচ বলিছ, কi কাঁটায় আমার হাত কােট নাi, আিম েবশ আিছ। e-সব বলা সােজ না। আেগ
oi কাঁটােক jানািgেত েপাড়ােত হেব েতা।”
[বiপড়া jান বা পাি তয্ -- ঠাকুেরর িশkাpণালী ]
“aেনেক মেন কের, বi না পেড় বুিঝ jান হয় না, িবদয্া হয় না। িকnt পড়ার েচেয় না ভাল, নার েচেয়
েদখা ভাল। কাশীর িবষয় পড়া, কাশীর িবষয় না, আর কাশীদশর্ন aেনক তফাত।
“আবার যারা িনেজ সতর েখেল, তারা চাল তত বুেঝ না, িকnt যারা না েখেল, uপর চাল বেল েদয়,
তােদর চাল oেদর েচেয় aেনকটা িঠক িঠক হয়। সংসারী েলাক মেন কের, আমরা বড় বুিdমান িকnt তারা
িবষয়াসk। িনেজ েখলেছ। িনেজেদর চাল িঠক বুঝেত পাের না। িকnt সংসারতয্াগী সাধুেলাক িবষেয় aনাসk।
তারা সংসারীেদর েচেয় বুিdমান। িনেজ েখেল না, তাi uপর চাল িঠক বেল িদেত পাের।”
ডাkার (ভkিদেগর pিত) -- বi পড়েল e-বয্িkর (পরমহংসেদেবর) eত jান হত না। Faraday
communed with Nature. pকৃিতেক ফয্ারােড িনেজ দশর্ন করত, তাi aত Scientific truth
discover করেত েপেরিছল। বi পেড় িবদয্া হেল aত হত না। Mathematical formulae only throw
www.ramakrishnavivekananda.info

1885, 22েশ aেkাবর

the brain into confusion -- Original inquiry-র পেথ বড় িব eেন েদয়।
[ঈ র-pদt jান -- Divine wisdom and Book learning]
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- যখন প বটীেত মািটেত পেড় পেড় মােক ডাকতুম, আিম মােক
বেলিছলাম, মা, আমায় েদিখেয় দাo কমর্ীরা কমর্ কের যা েপেয়েছ, েযাগীরা েযাগ কের যা েদেখেছ, jানীরা িবচার
কের যা েজেনেছ। আরo কত িক তা িক বলব!
“আহা! িক aবsাi েগেছ! ঘুম যায়!”
ei বিলয়া পরমহংসেদব গান কিরয়া বিলেত লািগেলন -“ঘুম েভেঙেছ আর িক ঘুমাi, েযােগ-যােগ েজেগ আিছ।
eখন েযাগিনdা েতাের িদেয় মা, ঘুেমের ঘুম পাড়ােয়িছ!
“আিম েতা বi-টi িকছুi পিড়িন, িকnt েদখ মার নাম কির বেল আমায় সবাi মােন। শmু মিlক আমায়
বেলিছল, ঢাল নাi, তেরায়াল নাi, শািnরাম িসং?” (সকেলর হাসয্)
ীযুk িগিরশচnd েঘােষর বুdেদবচিরত aিভনয় কথা হiেত লািগল। িতিন ডাkারেক িনমntণ কিরয়া oi
aিভনয় েদখাiয়ািছেলন। ডাkার uহা েদিখয়া যারপরনাi আনিnত হiয়ািছেলন।
ডাkার (িগিরেশর pিত) -- তুিম বড় বদেলাক! েরাজ িথেয়টাের েযেত হেব?
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- িক বলেছ, আিম বুঝেত পারিছ না।
মাsার -- oঁর িথেয়টার বড় ভাল েলেগেছ।
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