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a ম পিরেcদ
aবতারকথাpসে -- aবতার o জীব
ীরামকৃ (ঈশােনর pিত) -- তুিম িকছু বল না; e (ডাkার) aবতার মানেছ না।
ঈশান -- আjা, িক আর িবচার করব। িবচার আর ভাল লােগ না।
ীরামকৃ (িবরk হiয়া) -- েকন? স ত কথা বলেব না?
ঈশান (ডাkােরর pিত) -- aহংকােরর দrন আমােদর িব াস কম। কাকভূষ ী রামচndেক pথেম aবতার
বেল মােন নাi। েশেষ যখন চndেলাক, েদবেলাক, ৈকলাস মণ কের েদখেল েয রােমর হাত েথেক েকানrেপi
িনsার নাi, তখন িনেজ ধরা িদল, রােমর শরণাগত হল। রাম তখন তােক ধের মুেখর িভতর িনেয় িগেল
েফলেলন। ভূষ ী তখন েদেখ েয, েস তার গােছ বেস রেয়েছ। aহংকার চূণর্ হেল কাকভূষ ী জানেত পারেল েয,
রামচnd েদখেত আমােদর মেতা মানুষ বেট, িকnt তাঁরi uদের bhা । তাঁরi uদেরর িভতর আকাশ, চnd, সূযর্,
নkt, সমুd, পবর্ত, জীব, জnt, গাছ iতয্ািদ।
[জীেবর kুd বুিd -- Limited Powers of the conditioned]
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- oiটুকু বুঝা শk, িতিনi sরাট িতিনi িবরাট। যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা।
িতিন মানুষ হেত পােরন না, e-কথা েজার কের আমরা kুd বুিdেত িক বলেত পাির? আমােদর kুd বুিdেত eসব কথা িক ধারণা হেত পাের? eকেসর ঘিটেত িক চারেসর dধ ধের?
“তাi সাধু মহাtা যাঁরা ঈ রলাভ কেরেছন, তাঁেদর কথা িব াস করেত হয়। সাধুরা ঈ রিচnা লেয়
থােকন, েযমন uিকলরা েমাকdমা লেয় থােক। েতামার কাকভূষ ীর কথা িক িব াস হয়?”
ডাkার -- েযটুকু ভাল, িব াস করলুম। ধরা িদেলi চুেক যায়, েকান েগাল থােক না। রামেক aবতার
েকমন কের বিল? pথেম েদখ বালীবধ। লুিকেয় েচােরর মত বাণ েমের তােক েমের েফলা হল। e েতা মানুেষর
কাজ, ঈ েরর নয়।
িগিরশ েঘাষ -- মহাশয়, e-কাজ ঈ রi পােরন।
ডাkার -- তারপর েদখ সীতাবজর্ন।
িগিরশ -- মহাশয়, e-কাজo ঈ রi পােরন, মানুষ পাের না।
[সােয়n -- না মহাপুrেষর বাকয্? ]
ঈশান (ডাkােরর pিত) -- আপিন aবতার মানেছন না েকন? ei বলেলন, িযিন আকার কেরেছন িতিন

www.ramakrishnavivekananda.info

1885, 22েশ aেkাবর

সাকার, িযিন মন কেরেছন িতিন িনরাকার। ei আপিন বলেলন, ঈ েরর কা হেত পাের।
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- ঈ র aবতার হেত পােরন, e-কথা েয oঁর সােয়n-e (iংরাজী
িবjানশােst) নাi! তেব েকমন কের িব াস হয়? (সকেলর হাসয্)
“eকটা গl েশান -- eকজন eেস বলেল, oেহ! o-পাড়ায় েদেখ eলুম aমুেকর বািড় hড়মুড় কের েভেঙ
পেড় েগেছ। যােক o-কথা বলেল, েস iংরাজী েলখা-পড়া জােন। েস বলেল দাঁড়াo, eকবার খপেরর কাগজখানা
েদিখ। খপেরর কাগজ পেড় েদেখ েয, বািড় ভাঙার কথা িকছুi নাi। তখন েস বয্িk বলেল, oেহ েতামার কথায়
আিম িব াস কির না। কi, বািড় ভাঙার কথা েতা খপেরর কাগেজ েলখা নাi। o-সব িমেছ কথা।” (সকেলর
হাসয্)
িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- আপনার ীকৃ েক ঈ র মানেত হেব। আপনােক মানুষ মানেত েদব না। বলেত
হেব Demon or God (হয় শয়তান, নয় ঈ র)।
[সরলতা o ঈ ের িব াস ]
ীরামকৃ -- সরল না হেল ঈ ের চট কের িব াস হয় না। িবষয়বুিd েথেক ঈ র aেনক দূর। িবষয়বুিd
থাকেল নানা সংশয় uপিsত হয়, আর নানারকম aহংকার eেস পেড় -- পাি েতয্র aহংকার, ধেনর aহংকার -ei সব। iিন (ডাkার) িকnt সরল।
িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- মহাশয়! িক বেলন? কুrেটর িক jান হয়?
ডাkার -- রাম বেলা! তাo কখন হয়!
ীরামকৃ -- েকশব েসন িক সরল িছল! eকিদন oখােন (রাসমিণর কালীবািড়েত) িগিছল। aিতিথশালা
েদেখ েবলা চারেটর সময় বেল, হাঁগা aিতিথ-কাঙালেদর কখন খাoয়া হেব?
“িব াস যত বাড়েব, jানo তত বাড়েব। েয গr েবেছ েবেছ খায় েস িছিড়ক িছিড়ক কের dধ েদয়। েয
গr শাকপাতা, েখাসা, ভুিষ, যা দাo, গবগব কের খায়, েস গr hড়hড় কের dধ েদয়। (সকেলর হাসয্)
“বালেকর মেতা িব াস না হেল ঈ রেক পাoয়া যায় না। মা বেলেছন, ‘o েতার দাদা’ বালেকর aমিন
িব াস েয, o আমার েষাল আনা দাদা। মা বেলেছন, ‘জুজু আেছ।’ েষাল আনা িব াস েয, o-ঘের জুজু আেছ।
eirপ বালেকর নয্ায় িব াস েদখেল ঈ েরর দয়া হয়। সংসার বুিdেত ঈ রেক পাoয়া যায় না।”
ডাkার (ভkেদর pিত) -- গrর িকnt যা তা েখেয় dধ হoয়া ভাল নয়। আমার eকটা গrেক oiরকম যা
তা েখেত িদত। েশেষ আমার ভারী বয্ারাম। তখন ভাবলুম, eর কারণ িক? aেনক aনুসnান কের েটর েপলুম,
গr খুদ o আরo িক িক েখেয়িছল। তখন মহা মুশিকল! লখনu েযেত হল। েশেষ বার হাজার টাকা খরচ!
(সকেলর েহা-েহা কিরয়া হাসয্)
“িকেস িক হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুেদর বািড়েত সাত মােসর েমেয়র aসুখ কেরিছল -- ঘুঙরী
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কািশ (Whooping Cough) -- আিম েদখেত িগিছলাম। িকছুেতi aসুেখর কারণ িঠক করেত পাির নাi।
েশেষ জানেত পারলুম, গাধা িভেজিছল, েয গাধার dধ েস েমেয়িট েখত।” (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- িক বল েগা! েতঁতল
ু তলায় আমার গািড় িগিছল, তাi আমার amল হেয়েছ! (ডাkার o
সকেলর হাসয্)
ডাkার (হািসেত হািসেত) -- জাহােজর কয্ােpেনর বড় মাথা ধেরিছল। তা ডাkােররা পরামশর্ কের
জাহেজর গােয় েবেলsারা (blister) লািগেয় িদল। (সকেলর হাসয্)
[সাধুস o েভাগিবলাস তয্াগ ]
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- সাধুস সবর্দাi দরকার। েরাগ েলেগi আেছ। সাধুরা যা বেলন, েসirপ
করেত হয়। ধু নেল িক হেব? ঔষধ েখেত হেব, আবার আহােরর কটেকনা করেত হেব। পেথয্র দরকার।
ডাkার -- পথয্েতi সাের।
ীরামকৃ -- ৈবদয্ িতনpকার -- utম ৈবদয্, মধয্ম ৈবদয্, aধম ৈবদয্। েয ৈবদয্ eেস নাড়ী িটেপ ‘ঔষধ
েখo েহ’ ei কথা বেল চেল যায়, েস aধম ৈবদয্ -- েরাগী েখেল িকনা, e-খবর েস লয় না। আর েয ৈবদয্
েরাগীেক ঔষধ েখেত aেনক কের বুঝায়, িম কথােত বেল। ‘oেহ ঔষধ না েখেল েকমন কের ভাল হেব? লkীিট
খাo, আিম িনেজ ঔষধ েমেড় িদিc খাo’, েস মধয্ম ৈবদয্। আর েয ৈবদয্ েরাগী েকান মেত েখেল না েদেখ, বুেক
হাঁটু িদেয় েজার কের ঔষধ খাiেয় েদয়, েস utম ৈবদয্।
ডাkার -- আবার eমন ঔষধ আেছ, যােত বুেক হাঁটু িদেত হয় না। েযমন েহািমoপয্ািথক।
ীরামকৃ -- utম ৈবদয্ বুেক হাঁটু িদেল েকান ভয় নাi।
“ৈবেদয্র মেতা আচাযর্o িতনpকার। িযিন ধমর্ uপেদশ িদেয় িশষয্েদর আর েকান খবর লন না, িতিন aধম
আচাযর্। িযিন িশষয্েদর ম েলর জনয্ তােদর বারবার বুঝান, যােত uপেদশgিল ধারণা করেত পাের, aেনক
aনুনয় িবনয় কেরন, ভালবাসা েদখান -- িতিন মধয্ম আচাযর্। আর যখন িশেষয্রা েকানo মেত নেছ না েদেখ,
েকানo আচাযর্ েজার পযর্n কেরন, তাঁেক বিল utম আচাযর্।”
[stীেলাক o সnয্াসী -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম ]
(ডাkােরর pিত) -- “সnয্াসীর পেk কািমনী-কা নতয্াগ। stীেলােকর পট পযর্n সnয্াসী েদখেব না।
stীেলাক িকrপ জান? েযমন আচার েতঁতল
ু । মেন করেল, মুেখ জল সের। আচার েতঁতল
ু সmুেখ আনেত হয় না।
“িকnt e-কথা আপনােদর পেk নয়, -- e সnাসীর পেk। আপনারা যতদূর পার stীেলােকর সে aনাসk
হেয় থাকেব। মােঝ মােঝ িনজর্েন িগেয় ঈ রিচnা করেব। েসখােন েযন oরা েকu না থােক। ঈ েরেত িব াস ভিk
eেল, aেনকটা aনাসk হেয় থাকেত পারেব। di-eকিট েছেল হেল stী-পুrষ diজেন ভাi-েবােনর মেতা
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থাকেব, আর ঈ রেক সবর্দা pাথর্না করেব, যােত iিndয় সুেখেত মন না যায়, -- েছেলপুেল আর না হয়।”
িগিরশ (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- আপিন eখােন িতন-চার ঘ া রেয়েছন; কi, েরাগীেদর িচিকৎসা
করেত যােবন না?
ডাkার -- আর ডাkারী আর েরাগী! েয পরমহংস হেয়েছ, আমার সব েগল! (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- েদখ কমর্নাশা বেল eকিট নদী আেছ। েস নদীেত ডুব েদoয়া eক মহািবপদ। কমর্নাশ হেয়
যায় -- েস বয্িk আর েকান কমর্ করেত পাের না। (ডাkার o সকেলর হাসয্)
ডাkার (মাsার, িগিরশ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- েদখ, আিম েতামােদরi রiলুম। বয্ারােমর জনয্ যিদ
মেন কর, তাহেল নয়। তেব আপনার েলাক বেল যিদ মেন কর, তাহেল আিম েতামােদর।
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- eকিট আেছ aৈহতুকী ভিk। eিট যিদ হয়, তাহেল খুব ভাল। phােদর
aৈহতুকী ভিk িছল। েসrপ ভk বেল, েহ ঈ র! আিম ধন, মান, েদহসুখ, e-সব িকছুi চাi না। ei কর েযন
েতামার পাদপেd আমার dাভিk হয়।
ডাkার -- হাঁ, কালীতলায় েলােক pণাম কের থােক েদেখিছ; িভতের েকবল কামনা -- আমার চাকির কের
দাo, আমার েরাগ ভাল কের দাo, -- ei সব।
( ীরামকৃে র pিত) -- “েয aসুখ েতামার হেয়েছ, েলােকেদর সে কথা কoয়া হেব না। তেব আিম যখন
আসব, েকবল আমার সে কথা কiেব।” (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- ei aসুখটা ভাল কের দাo। তাঁর নামgণ করেত পাi না।
ডাkার -- ধয্ান করেলi হল।
ীরামকৃ -- েস িক কথা! আিম eকেঘেয় েকন হব? আিম পাঁচরকম কের মাছ খাi। কখন েঝােল, কখন
ঝােল amেল, কখন বা ভাজায়। আিম কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধয্ান, কখন বা তাঁর নামgণগান কির,
কখন তাঁর নাম কের নািচ।
ডাkার -- আিমo eকেঘেয় নi।
[aবতার না মািনেল িক েদাষ আেছ? ]
ীরামকৃ -- েতামার েছেল aমৃত -- aবতার মােন না। তােত েদাষ িক? ঈ রেক িনরাকার বেল িব াস
থাকেলo তাঁেক পাoয়া যায়। আবার সাকার বেল িব াস থাকেলo তাঁেক পাoয়া যায়। তাঁেত িব াস থাকা আর
শরণাগত হoয়া। ei dিট দরকার। মানুষ েতা ajান, ভুল হেতi পাের। eকেসর ঘিটেত িক চারেসর dধ ধের?
তেব েয পেথi থােকা, বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকা চাi। িতিন েতা anযর্ামী -- েস আnিরক ডাক নেবনi নেবন।
বয্াকুল হেয় সাকারবাদীর পেথi যাo, আর িনরাকারবাদীর পেথi যাo, তাঁেকi (ঈ রেকi) পােব।
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“িমছিরর rিট িসেধ কেরi খাo, আর আড় কেরi খাo; িম লাগেব। েতামার েছেল aমৃতিট েবশ।”
ডাkার -- েস েতামার েচলা।
ীরামকৃ (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- আমার েকান শালা েচলা নাi। আিমi সকেলর েচলা! সকেলi
ঈ েরর েছেল, সকেলi ঈ েরর দাস -- আিমo ঈ েরর েছেল; আিমo ঈ েরর দাস।
“চাঁদা মামা সকেলরi মামা।” (সভাs সকেলর আনn o হাসয্।)
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