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তsাদসkঃ সততং কাযর্ং কমর্ সমাচর ৷ 
aসেkা হয্াচরn  কমর্ পরমােpািত পুrষঃ ৷৷ 

                                                                    [গীতা -- 3।19] 
 

েকশবািদ bাhিদগেক কমর্েযাগ সmেn uপেদশ 
 
        ীরামকৃ  (েকশবািদ ভেkর pিত) -- েতামরা বল “জগেতর uপকার করা।” জগৎ িক eতটুকু গা! আর 
তুিম েক, েয জগেতর uপকার করেব? তাঁেক সাধেনর dারা সাkাৎকার কর। তাঁেক লাভ কর। িতিন শিk িদেল 
তেব সকেলর িহত করেত পার। নেচৎ নয়। 
 
        eকজন ভk -- যতিদন না লাভ হয়, ততিদন সব কমর্ তয্াগ করব? 
 
        ীরামকৃ  -- না; কমর্ তয্াগ করেব েকন? ঈ েরর িচnা, তাঁর নামgণগান, িনতয্কমর্ -- e-সব করেত হেব। 
 
        bাhভk --  সংসােরর কমর্? িবষয়কমর্? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তাo করেব, সংসারযাtার জনয্ েযটুকু দরকার। িকnt েকঁেদ িনজর্েন তাঁর কােছ pাথর্না 
করেত হেব, যােত oi কমর্gিল িন ামভােব করা যায়। আর বলেব, েহ ঈ র, আমার িবষয়কমর্ কিমেয় দাo, েকন 
না ঠাকুর েদখিছ েয, েবিশ কমর্ জুটেল েতামায় ভুেল যাi। মেন করিছ, িন ামকমর্ করিছ, িকnt সকাম হেয় পেড়। 
হয়েতা দান সদাbত েবিশ করেত িগেয় েলাকমানয্ হেত icা হেয় পেড়। 
 

[পূবর্কথা -- শmু মিlেকর সিহত দানািদ কমর্কাে র কথা ] 
 
        “শmু মিlক হাসপাতাল, ডাkারখানা, sলু, রাsা, পু িরণীর কথা বেলিছল। আিম বললাম, সmুেখ েযটা 
পড়ল, না করেল নয়, েসটাi িন াম হেয় করেত হয়। icা কের েবিশ কাজ জড়ােনা ভােলা নয় -- ঈ রেক ভুেল 
েযেত হয়। কালীঘােট দানi করেত লাগল; কালীদশর্ন আর হেলা না। (হাসয্) আেগ েজা-েসা কের, ধাkাধুিk 
েখেয়o কালীদশর্ন করেত হয়, তারপর দান যত কর আর না কর। icা হয় খুব কর। ঈ রলােভর জনয্i কমর্। 
শmুেক তাi বললুম, যিদ ঈ র সাkাৎকার হন, তাঁেক িক বলেব কতকgেলা হাসপাতাল, িডেsnাির কের দাo? 
(হাসয্) ভk কখনo তা বেল না বরং বলেব, ‘ঠাকুর! আমায় পাদপেd sান দাo, িনেজর সে  সবর্দা রাখ, 
পাদপেd dাভিk দাo।’ 
 
        “কমর্েযাগ বড় কিঠন। শােst েয-কমর্ করেত বেলেছ, কিলকােল করা বড় কিঠন। anগত pাণ। েবিশ কমর্ 
চেল না। jর হেল কিবরাজী িচিকৎসা করেত েগেল eিদেক েরাগীর হেয় যায়। েবিশ েদির সয় না। eখন িড gp! 
কিলযুেগ ভিkেযাগ, ভগবােনর নামgণগান আর pাথর্না। ভিkেযাগi যুগধমর্। (bাhভkেদর pিত) েতামােদরo 
ভিkেযাগ, েতামরা হিরনাম কর, মােয়র নামgণগাণ কর, েতামরা ধনয্! েতামােদর ভাবিট েবশ। েবদাnবাদীেদর 
মেতা েতামরা জগৎেক spবৎ বল না। orপ bhjানী েতামরা নo, েতামরা ভk। েতামরা ঈ রেক বয্িk 
(Person) বল, eo েবশ। েতামরা ভk। বয্কুল হেয় ডাকেল তাঁেক aবশয্ পােব।” 


