
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

িdতীয় পিরেcদ 
 

নেরnd কতৃর্ক ীরামকৃে র pচারকাযর্ 
 
        আজ আমরা eকটু আলচনা কিরব, পরমহংসেদেবর েসi িব জনীন সনাতন িহn ুধমর্ sামীজী িকrপ pচার 
কিরেত েচ া কিরয়ািছেলন। 
 

(REALISATION OF GOD) 
 
        ীরামকৃে র কথা -- ঈ রেক দশর্ন কিরেত হiেব। কতকgিল মত মুখs বা ে াক মুখs করার নাম ধমর্ 
নেহ। ei ঈ রদশর্ন হয়, যিদ ভk বয্াকুল হiয়া তাঁহােক ডােক, ei জেni হuক aথবা জnাnেরi হuক। 
eকিদেনর তাঁহার কথাবাতর্া আমােদর মেন পেড়। দিkেণ র কালীবািড়েত কথা হiেতিছল। 
 
        পরমহংসেদব কাশীপুেরর মিহমাচরণ চkবতর্ীেক বিলেতিছেলন -- (রিববার, 26েশ aেkাবর 1884 

ী াb।) 
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরণ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- শাst কত পড়েব? ধু িবচার করেল িক হেব? আেগ 
তাঁেক লাভ করবার েচ া কর। বi পেড় িক জানেব? যতkণ না হােট েপৗঁছান যায়, ততঁন দূর হেত েকবল েহা-েহা 
শb। হােট েপৗঁিছেল আর-eকরকম, তখন s  s  েদখেত পােব, নেত পােব, ‘আলু লo’ ‘পয়সা দাo’। 
 
        বi পেড় িঠক aনুভব হয় না। aেনক তফাত। তাঁহােক দশর্েনর পর শাst, সােয়n সব খড়কুেটা েবাধ হয়। 
 
        “বড়বাবুর সে  আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বািড়, কটা বাগান, কত েকাmািনর কাগজ; e-সব আেগ 
জানবার জনয্ aত বয্s েকন? িকnt েজা-েসা কের বড়বাবুর সে  eকবার আলাপ কর, তা ধাkা েখেয়i হuক আর 
েবড়া িডি েয়i হuক, তখন icা হয় েতা িতিনi বেল িদেবন, তাঁর কখানা বািড়, কত বাগান, কত েকাmািনর 
কাগজ। বাবুর সে  আলাপ হেল আবার চাকর dারবান সব েসলাম করেব।” (সকেলর হাসয্) 
 
        eকজন ভk -- eখন বড়বাবুর সে  আলাপ িকেস হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাi কমর্ চাi। সাধন চাi। ঈ র আেছন বেল বেস থাকেল হেব না। তাঁর কােছ েযেত হেব। 
িনজর্েন তাঁেক ডােকা, pাথর্না কেরা -- ‘েদখা দাo’ বেল। বয্কুল হেয় কােঁদা। কািমনী-কা েনর জনয্ পাগল হেয় 
েবড়ােত পার, তেব তাঁর জনয্ eকটু পাগল হo। েলাক বলুক েয, ঈ েরর জনয্ aমুক পাগল হেয় েগেছ। িদনকতক 
না হয় সব তয্াগ কের তাঁেক eকলা ডােকা। ধু ‘িতিন আেছন’ বেল বেস থাকেল িক হেব? হালদার-পুকুের বড় 
মাছ আেছ, পুকুেরর পােড় ধু বেস থাকেল িক মাছ পাoয়া যায়? চার কর, চার েফল। kেম গভীর জল েথেক মাছ 
আসেব আর জল নড়েব। তখন আনn হেব। হয়েতা মােছর খািনকটা eকবার েদখা েগল, মাছটা ধপাং কের 
uঠেলা। যখন েদখা েগল, আরo আনn।1 
 
        িঠক ei কথা sামীজীo িচকােগার ধমর্সিমিত সমেk বিলেলন -- aথর্াৎ ধেমর্র uেdশয্ ঈ রেক লাভ করা, 
                                                 
1 যী ী  তাঁহার িশষয্েদর বিলেতন --"Blessed are the pure in spirit, for they shall see God.' 
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দশর্ন করা -- 
 
        "The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God 
and that alone can destroy all doubts. So the best proof of a Hindu sage gives about 
the soul, about God, is 'I have seen the soul; I have seen God'. * * * The whole 
struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, 
to reach God and see God; and their reaching God, seeing God, becoming perfect 
even 'as the Father in Heaven is perfect' constitutes the religion of the Hindus."  

-- Lecture on Hinduism (Chicago Parliament of Religions.) 
 
         আেমিরকার aেনক sােন sামী বkতৃা িদেয়িছেলন, সকল sােনi ei কথা। Hartford নামক sােন 
বিলয়ািছেলন -- 
 
        "The next idea that I want to bring to you is that religion does not consist in 
doctrines or dogmas. * * * The end of all religions is the realisation of God in the 
soul. Ideals and methods may differ but that is the central point. That is the 
realisation of God, something behind this world of sense -- this world of eternal 
eating and drinking and talking nonsense -- this world of shadows and selfishness. 
There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this 
world, and that is the realisation of God within yourself. A man may believe in all 
the churches in the world, he may carry on his head all the sacred books ever 
written, he may baptise himself in all the rivers of the earth; still if he has no 
perception of God I would class him with the rankest atheist." 
 
        sামী তাঁহার ‘রাজেযাগ’ নামক gেn বিলয়ােছন েয, আজকাল েলাক িব াস কের না েয, ঈ রদশর্ন হয়; 
েলােক বেল, হাঁ ঋিষরা aথবা ী  pভৃিত মহাপুrষগণ আtদশর্ন কিরয়ািছেলন বেট, িকnt আজকাল আর তাহা 
হয় না। sামীজী বেলন, aবশয্ হয় -- মেনর েযাগ (Concentration) aভয্াস কর, aবশয্ হদয় মেধয্ তাঁহােক 
পাiেব -- 
 
        "The teachers all saw God; they all saw their own souls and what they saw 
preached. Only there is this difference that in most of these religions, especially in 
modern times, a peculiar claim is put before us and that claim is that these 
experiences are impossible at the present day; they were only possible with a few 
men, who were the first founders of the religions that subsequently bore their 
names. At the present time these experiences have become obsolete and therefore 
we have now to take religion on belief. This I entirely deny. Uniformity is the 
rigorous law of nature; what once happened can happen always." 

 -- Raja-yoga: Introductory. 
 
        sামী New York নামক নগের 9i জানুয়াির, 1896 ী ােb িব জনীন ধমর্ কাহােক বেল (Ideal of a 
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Universal Religion) ei িবষেয় eকিট বk ৃতা িদয়ািছেলন -- aথর্াৎ েয ধেমর্ jানী, ভk, েযাগী বা কমর্ী 
সকেলi িমিলত হiেত পাের। বk ৃতা সমাp হiবার সময় ঈ রদশর্ন েয সব ধেমর্র uেdশয্, ei কথা বিলেলন -- 
jান, কমর্, ভিk egিল নানা পথ, নানা uপায় -- িকnt গnবয্sান eকi aথর্াৎ ঈ েরর সাkাৎকার। sামী 
বিলেলন -- 
         
        "Then again all these various yogas (work or woরship, psychic control or 
philosophy) have to be carried out into practice, theories will not do. We have to 
meditate upon it, realise it until it becomes our whole life. Religion is realisation, 
nor talk nor doctrine nor theories, however beautiful they may be. It is being and 
beoming, not hearing or acknowledging. It is not an intellectual assent. By 
intellectual assent we can come to hundred sorts of foolish things and change them 
next day, but this being and becoming is what is Religion." 
 
        মাdাজীেদর িনকট িতিন েয পt িলিখয়ািছেলন, তাহােতo oi কথা। -- িহnধুেমর্র িবেশষt ঈ রদশর্ন -- 
েবেদর মুখয্ uেdশয্ ঈ রদশর্ন -- 
 
        "The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the 
world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of 
the Sanskrit language, is that man must realise God. * * * Thus to realise God, the 
Brahman as the Dvaitas (dualists) say, or to become Brahman as the Advaitas say -
- is the aim and end of the whole teachings of the Vedas." 

 -- Reply to Madras Address. 
 
        sামী 29েশ aেkাবর (1896 ী াb) ল ন নগের বk ৃতা কেরন, িবষয়, ঈ রদশর্ন (Realisation)  ei 
বk ৃতায় কেঠাপিনষৎ পাঠ কিরয়া নিচেকতার কথা uেlখ কিরেলন। নিচেকতা ঈ রেক েদিখেত চান, bhjান 
চান। ধমর্রাজ যম বিলেলন, বাপু, যিদ ঈ রেক জািনেত চাo, েদিখেত চাo, তাহা হiেল েভাগ আসিk তয্াগ 
কিরেত হiেব; েভাগ থািকেল েযাগ হয় না, aবst ভালবািসেল বstলাভ হয় না। sামী বিলেত লািগেলন, আমরা 
বিলেত েগেল সকেলi নািsক, কতকgিল বােকয্র আড়mর লiয়া ধমর্ ধমর্ বিলেতিছ। যিদ eকবার ঈ রদশর্ন হয়, 
তাহা হiেলi pকৃত িব াস আিসেব। 
 
        "We are all atheists and yet we try to fight the man who tries to confess it. We 
are all in the dark; religion is to us a mere nothing, mere intellectual assent, mere 
talk -- this man talks well and that man evil. Religion will begin when that actual 
realisation in our own souls begins. That will be the dawn of religion. * * * Then 
will real faith begin." 


