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িdতীয় পিরেcদ 
 

aিনতয্মসুখং েলাকিমমং pাপয্ ভজs মাm । 
                                                                                      [গীতা -- 9।33] 
 

জীব চার থাক -- বdজীেবর লkণ কািমনী-কা ন 
 
        ীরামকৃ  -- জীব চার থাক বেলেছ -- বd, মুমুkু, মুk, িনতয্। সংসার জােলর srপ, জীব েযন মাছ, 
ঈ র (যাঁর মায়া ei সংসার) িতিন েজেল। েজেলর জােল যখন মাছ পেড়, কতকgেলা মাছ জাল িছঁেড় পালাবার 
aথর্াৎ মুk হবার েচ া কের। eেদর মুমুkু জীব বলা যায়। যারা পালাবা েচ া করেছ, সকেলi পালােত পাের না। 
d-চারটা মাছ ধপাঙ্  শb কের পালায়; তখন েলােকরা বেল, “oi মাছটা বড়, পািলেয় েগল!” ei d-চারটা েলাক 
মুkজীব। কতকgিল মাছ sভাবত eত সাবধান েয, কখনo জােল পেড় না। নারদািদ িনতয্জীব কখনo 
সংসারজােল পেড় না। িকnt aিধকাংশ মাছ জােল পেড়; aথচ e-েবাধ নাi েয, জােল পেড়েছ মরেত হেব। জােল 
পেড়i জাল- d েচাঁ-চা েদৗড় মাের o eেকবাের পাঁেক িগেয় শরীর েলােকাবার েচ া কের। পালাবার েকান েচ া 
নাi বরং আরo পাঁেক িগেয় পেড়। eরাi বdজীব। জােল eরা রেয়েছ, িকnt মেন কের, েহথায় েবশ আিছ। 
বdজীব, সংসাের -- aথর্াৎ কািমনী-কা েন -- আসk হেয় আেছ; কল -সাগের মg, িকnt মেন কের েবশ আিছ! 
যারা মুমুkু বা মুk সংসার তােদর পাতকুয়া েবাধ হয়; ভাল লােগ না। তাi েকu েকu jানলােভর পর, 
ভগবানলােভর পর শরীরতয্াগ কের। িকnt েস-রকম শরীরতয্াগ aেনক দূেরর কথা। 
 
        “বdজীেবর -- সংসারী জীেবর -- েকান মেত hঁশ আর হয় না। eত dঃখ, eত দাগা পায়, eত িবপেদ 
পেড়, তবুo ৈচতনয্ হয় না। 
 
        “uট কাঁটা ঘাস বড় ভালবােস। িকnt যত খােয় মুখ িদেয় রk দরদর কের পেড়; তবুo েসi কাঁটা ঘাসi 
খােব, ছাড়েব না। সংসারী েলাক eত েশাক-তাপ পায়, তবু িকছুিদেনর পর েযমন েতমিন। stী মের েগল, িক 
aসতী হল, তবু আবার িবেয় করেব। েছেল মের েগল কত েশাক েপেল, িকছুিদন পেরi সব ভুেল েগল। েসi 
েছেলর মা, েয েশােক aধীর হেয়িছল, আবার িকছুিদন পের চুল বাঁধল, গয়না পরল! eরকম েলাক েমেয়র 
িবেয়েত সবর্sাn হয়, আবার বছের বছের তােদর েমেয় েছেলo হয়! েমাকdমা কের সবর্sাn হয়, আবার 
েমাকdমা কের! যা েছেল হেয়েছ তােদরi খাoয়ােত পাের না, পরােত পাের না, ভাল ঘের রাখেত পাের না, 
আবার বছের বছের েছেল হয়! 
 
        “আবার কখনo কখনo েযন সােপ ছঁুেচা েগলা হয়। িগলেতo পাের না, আবার uগরােতo পাের না। 
বdজীব হয়েতা বুেঝেছ েয, সংসাের িকছুi সার নাi; আমড়ার েকবল আঁিট আর চামড়া। তবু ছাড়েত পাের না। 
তবুo ঈ েরর িদেক মন িদেত পাের না! 
 
        “েকশব েসেনর eকজন আtীয় প াশ বছর বয়স, েদিখ, তাস েখলেছ। েযন ঈ েরর নাম করবার সময় 
হয় নাi! 
 
        “বdজীেবর আর-eকিট লkণ: তােক যিদ সংসার েথেক সিরেয় ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহেল েহিদেয় 
েহিদেয় মারা যােব। িব ার েপাকা িব ােতi েবশ আনn। oiেতi েবশ h পু  হয়। যিদ েসi েপাকােক ভােতর 
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হাঁিড়েত রাখ, মের যােব।” (সকেল sb) 


