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সpিবংশ পিরেcদ
jান o িবjান িবচাের -- bhদশর্ন
iিতমেধয্ ঠাকুর ীরামকৃ বাহয্সংjালাভ কিরয়ােছন। গান সমাp হiল। তখন পি ত o মূেখর্র -- বালক
o বৃেdর -- পুrষ o stীর -- আপামর সাধারেণর -- েসi মেনামুgকরী কথা হiেত লািগল। সভাসুd েলাক
িনsb। সকেলi েসi মুখপােন চািহয়া রিহয়ােছন। eখন েসi কিঠন পীড়া েকাথায়? মুখ eখনo েযন pফুl
aরিবn, -- েযন ঐ িরক েজয্ািতঃ বিহগর্ত হiেতেছ। তখন িতিন ডাkারেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন, “লjা
তয্াগ কর, ঈ েরর নাম করেব, তােত আবার লjা িক? লjা, ঘৃণা, ভয় -- িতন থাকেত নয়। ‘আিম eত বড়
েলাক, আিম ‘হির হির’ বেল নাচব? বড় বড় েলাক e-কথা নেল আমায় িক বলেব? যিদ বেল, oেহ ডাkারটা
‘হির হির’ বেল েনেচেছ। লjার কথা!’ e-সব ভাব তয্াগ কর।”
ডাkার -- আমার oিদক িদেয়i যাoয়া নাi; েলােক িক বলেব, আিম তার েতায়াkা রািখ না।
ীরামকৃ -- েতামার uিট খুব আেছ। (সকেলর হাসয্)
“েদখ, jান-ajােনর পার হo, তেব তাঁেক জানেত পারা যায়। নানা jােনর নাম ajান। পাি েতয্র
aহংকারo ajান। eক ঈ র সবর্ভেূ ত আেছন, ei িন য় বুিdর নাম jান। তাঁেক িবেশষrেপ জানার নাম
িবjান। েযমন পােয় কাঁটা িবঁেধেছ, েস কাঁটাটা েতালবার জনয্ আর-eকিট কাঁটার pেয়াজন। কাঁটাটা েতালবার পর
dিট কাঁটাi েফেল েদয়। pথেম ajান কাঁটা দূর করবার জনয্ jান কাঁটািট আনেত হয়। তারপর jান-ajান
diিটi েফেল িদেত হয়। িতিন েয jান-ajােনর পার। লkণ বেলিছেলন, ‘রাম! e িক আ যর্! eত বড় jানী
sয়ং বিশ েদব পুtেশােক aধীর হেয় েকঁেদিছেলন।’ রাম বলেলন, ‘ভাi, যার jান আেছ, তার ajানo আেছ,
যার eক jান আেছ, তার aেনক jানo আেছ। যার আেলােবাধ আেছ, তার anকারেবাধo আেছ। bh -- jানajােনর পার, পাপ-পুেণয্র পার, ধমর্াধেমর্র পার, িচ- িচর পার।”
ei বিলয়া ীরামকৃ রামpসােদর গান আবৃিt কিরয়া বিলেতেছন -আয় মন েবড়ােত যািব।
কালীকlতrমূেল ের চািরফল কুড়ােয় পািব।।
[aবাঙ্মনেসােগাচরm -- bেhর srপ বুঝান যায় না ]
শয্াম বসু -- di কাঁটা েফেল েদoয়ার পর িক থাকেব?
ীরামকৃ -- িনতয্ dেবাধrপm। তা েতামায় েকমন কের বুঝাব? যিদ েকu িজjাসা কের, ‘িঘ েকমন
েখেল?’ তােক eখন িক কের বুঝােব? হd বলেত পার, ‘েকমন িঘ না েযমন িঘ।’ eকিট েমেয়েক তার স ী
িজjাসা কেরিছল, ‘েতার sামী eেসেছ, আcা ভাi, sামী eেল িকrপ আনn হয়?’ েমেয়িট বলেল, ‘ভাi, েতার
sামী হেল তুi জানিব; eখন েতাের েকমন কের বুঝাব।’ পুরােণ আেছ ভগবতী যখন িহমালেয়র ঘের জnােলন,
তখন তাঁেক নানাrেপ দশর্ন িদেলন। িগিররাজ সব rপ দশর্ন কের েশেষ ভগবতীেক বলেলন, মা, েবেদ েয bেhর
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কথা আেছ, eiবার আমার েযন bhদশর্ন হয়। তখন ভগবতী বলেলন, বাবা, bhদশর্ন যিদ করেত চাo, তেব
সাধুস কর।
“bh িক িজিনস -- মুেখ বলা যায় না। eকজন বেলিছল -- সব uিc হেয়েছ, েকবল bh uিc হন নাi।
eর মােন ei েয, েবদ, পুরাণ, তnt, আর সব শাst, মুেখ ucারণ হoয়ােত uিc হেয়েছ বলা েযেত পাের; িকnt
bh িক বst, েকu e-পযর্n মুেখ বলেত পাের নাi। তাi bh e পযর্n uিc হন নাi! আর সিcদানেnর সে
kীড়া, রমণ -- েয িক আনেnর তা মুেখ বলা যায় না। যার হেয়েছ েস জােন।”
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