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সpম পিরেcদ 
 

েkেশাঽিধকতরেsষামবয্kাসkেচতসাm  ৷ 
aবয্kা িহ গিতর্dঃখং েদহবিdরবাপয্েত ৷৷ 

                                                                                                [গীতা -- 12।5] 
 

ভিkেযাগ যুগধমর্ -- jানেযাগ বড় কিঠন -- “দাস আিম” -- “ভেkর আিম” -- “বালেকর আিম” 
 
        িবজয় ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়! আপিন “বjাৎ আিম” তয্াগ করেত বলেছন। “দাস আিম”েত েদাষ 
নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, “দাস আিম” aথর্াৎ আিম ঈ েরর দাস, আিম তাঁর ভk -- ei aিভমান। eেত েদাষ 
নাi বরং eেত ঈ রলাভ হয়। 
 
        িবজয় -- আcা, যার “দাস আিম” তার কাম-েkাধািদ িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক ভাব যিদ হয়, তাহেল কাম-েkােধর েকবল আকার মাt থােক। যিদ ঈ রলােভর পর 
“দাস আিম” বা “ভেkর আিম” থােক, েস বয্িk কাr aিন  করেত পাের না। পরশমিণ েছাঁয়ার পর তরবার 
েসানা হেয় যায়, তরবােরর আকার থােক, িকnt কাr িহংসা কের না। 
 
        “নািরেকল গােছর েবেlা িকেয় ঝের পেড় েগেল েকবল দাগমাt থােক। েসi দােগ eiিট েটর পাoয়া যায় 
েয, eককােল oiখােন নািরেকেলর েবেlা িছল। েসiরকম যার ঈ রলাভ হেয়েছ, তার aহংকােরর দাগমাt 
থােক, কাম-েkােধর আকারমাt থােক; বালেকর aবsা হয়। বালেকর েযমন সtt, রজঃ, তেমা gেণর মেধয্ েকান 
gেণর আঁট নাi। বালেকর েকান িজিনেসর uপর টান করেতo যতkণ -- তােক ছাড়েতo ততkণ। eকখানা পাঁচ 
টাকার কাপড় তুিম আধ পয়সার পুতুল িদেয় ভুিলেয় িনেত পার। িকnt pথেম খুব আঁট কের বলেব eখন -- “না 
আিম েদব না। আমার বাবা িকেন িদেয়েছ।’ বালেকর আবার সbাi সমান -- iিন বড়, uিন েছাট, erপ েবাধ 
নাi। তাi জািত িবচার নাi। মা বেল িদেয়েছ, ‘o েতার দাদা হয়’, েস ছুেতার হেলo eকপােত বেস ভাত খােব। 
বালেকর ঘৃণা নাi, িচ-a িচ েবাধ নাi। পায়খানায় িগেয় হােত মািট েদয় না। 
 
        “েকu েকu সমািধর পরo ‘ভেkর আিম’, ‘দাস আিম’ িনেয় থােক। ‘আিম দাস, তুিম pভু’, ‘আিম ভk, 
তুিম ভগবান’ -- ei aিভমান ভেkর থােক। ঈ রলােভর পরo থােক, সব ‘আিম’ যায় না। আবার ei aিভমান 
aভয্াস করেত করেত ঈ রলাভ হয়। eরi নাম ভিkেযাগ। 
 
        “ভিkর পথ ধের েগেল bhjান হয়। ভগবান সবর্শিkমান, মেন করেল bhjানo িদেত পােরন। ভেkরা 
pায় bhjান চায় না। ‘আিম দাস, তুিম pভু’, ‘আিম েছেল, তুিম মা’ -- ei aিভমান রাখেত চায়।” 
 
        িবজয় -- যাঁরা েবদাn িবচার কেরন, তাঁরাo েতা তাঁেক পান? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িবচারপেথo তাঁেক পাoয়া যায়। eেকi jানেযাগ বেল। িবচারপথ বড় কিঠন। েতামায় 
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েতা সpভূিমর কথা বেলিছ। সpভূিমেত মন েপৗঁিছেল সমািধ হয়। bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- ei েবাধ িঠক হেল 
মেনর লয় হয়, সমািধ হয়। িকnt কিলেত জীব anগত pাণ, “bh সতয্, জগৎ িমথয্া” েকমন কের েবাধ হেব? েস-
েবাধ েদহবুিd না েগেল হয় না। “আিম েদহ নi, আিম মন নi, চতুিবর্ংশিত তtt নi, আিম সুখ-dঃেখর aতীত, 
আমার েরাগ, েশাক, জরা, মৃতুয্ কi?” -- e-সব েবাধ কিলেত হoয়া কিঠন। যতi িবচার কর, েকাn খান েথেক 
েদহাtবুিd eেস েদখা েদয়। a tগাছ ei েকেট দাo, মেন করেল মূলসুd uেঠ েগল। িকnt তার পরিদন সকােল 
েদখ, গােছর eকিট েফঁকিড় েদখা িদেয়েছ! েদহািভমান যায় না। তাi ভিkেযাগ কিলর পেk ভাল, সহজ। 
 
        “ ‘আর িচিন হেত চাi না, িচিন েখেত ভালবািস।’ আমার eক কখন icা হয় না, েয বিল ‘আিম bh’। 
আিম বিল ‘তুিম ভগবান, আিম েতামার দাস’। প মভূিম আর ষ ভুিমর মাঝখােন বাচ েখালােনা ভাল। ষ ভূিম 
েপর হেয় সpমভূিমেত aেনকkণ থাকেত আমার সাধ হয় না। আিম তাঁর নামgণগান করব -- ei আমার সাধ। 
েসবয্-েসবক ভাব খুব ভাল। আর েদখ গ ারi েঢu, েঢuেয়র গ া েকu বেল না। ‘আিমi েসi’ e aিভমান ভাল 
নয়। েদহাtবুিd থাকেত েয e aিভমান কের, তার িবেশষ হািন হয়; egেত পাের না, kেম aধঃপতন হয়। 
পরেক ঠকায় আবার িনেজেক ঠকায়, িনেজর aবsা বুঝেত পাের না।” 
 

[িdিবধা ভিk -- utম aিধকারী -- ঈ রদশর্েনর uপায় ] 
 
        িকnt ভিk aমিন করেলi ঈ রেক পাoয়া যায় না। েpমাভিk না হেল i রলাভ হয় না। েpমাভিkর আর 
eকিট নাম রাগভিk। েpম, aনুরাগ না হেল ভগবানলাভ হয় না ঈ েরর uপর ভালবাসা না eেল তাঁেক লাভ করা 
যায় না। 
 
        “আর-eকরকম ভিk আেছ। তার নাম ৈবধী ভিk। eত জপ করেত হেব, uেপাস করেত হেব, তীেথর্ েযেত 
হেব, eত uপচাের পূজা করেত হেব, eতgিল বিলদান িদেত হেব -- e-সব ৈবধী ভিk। e-সব aেনক করেত 
করেত kেম রাগভিk আেস। িকnt রাগভিk যতkণ না হেব, ততkণ ঈ রলাভ হেব না। তাঁর uপর ভালবাসা 
চাi। সংসারবুিd eেকবাের চেল যােব, আর তাঁর uপর েষাল আনা মন হেব, তেব তাঁেক পােব। 
 
        “িকnt কাr কাr রাগভিk আপনা-আপিন হয়। sতঃিসd। েছেলেবলা েথেকi আেছ। েছেলেবলা েথেকi 
ঈ েরর জনয্ কাঁেদ। েযমন phাদ। ‘িবিধবাদীয়’ ভিk -- েযমন, হাoয়া পােব বেল পাখা করা। হাoয়ার জনয্ 
পাখার দরকার হয়। ঈ েরর uপর ভালবাসা আসেব বেল জপ, তপ, uপবাস। িকnt যিদ দিkেণ হাoয়া আপিন 
বয়, পাখাখানা েলােক েফেল েদয়। ঈ েরর uপর aনুরাগ, েpম, আপিন eেল, জপািদ কমর্ তয্াগ হেয় যায়। 
হিরেpেম মােতায়ারা হেল ৈবধী কমর্ েক করেব? 
 
        “যতkণ না তাঁর uপর ভালবাসা জnায় ততkণ ভিk কাঁচা ভিk। তাঁর uপর ভালবাসা eেল, তখন েসi 
ভিkর নাম পাকা ভিk। 
 
        “যাঁর কাচঁা ভিk, েস ঈ েরর কথা, uপেদশ, ধারণা করেত পাের না। পাকা ভিk হেল ধারণা করেত 
পাের। ফেটাgােফর কােচ যিদ কািল (Silver Nitrate) মাখােনা থােক, তাহেল যা ছিব পেড় তা রেয় যায়। িকnt 

ধু কােচর uপর হাজার ছিব পড়ুক eকটাo থােকনা -- eকটু সের েগেলi, েযমন কাচ েতমিন কাচ। ঈ েরর 
uপর ভালবাসা না থাকেল uপেদশ ধারণা হয় না।” 
 
        িবজয় -- মহাশয়, ঈ রেক লাভ করেত েগেল, তাঁেক দশর্ন করেত েগেল ভিk হেলi হয়? 
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        ীরামকৃ  -- হাঁ, ভিk dারাi তাঁেক দশর্ন হয়, িকnt পাকা ভিk, েpমাভিk, রাগভিk চাi। েসi ভিk 
eেলi তাঁর uপর ভালবাসা আেস। েযমন েছেলর মার uপর ভালবাসা, মার েছেলর uপর ভালবাসা, stীর sামীর 
uপর ভালবাসা। 
 
        “e-ভালবাসা, e-রাগভিk eেল stী-পুt, আtীয়-কুটুেmর uপর েস মায়ার টান থােক না। দয়া থােক। 
সংসার িবেদশ েবাধ হয়, eকিট কমর্ভূিম মাt েবাধ হয়। েযমন পাড়াগাঁেয় বািড় িকnt কলকাতা কমর্ভূিম; 
কলকাতায় বাসা কের থাকেত হয়, কমর্ করবার জনয্। ঈ ের ভালবাসা eেল সংসারাসিk -- িবষয়বুিd -- 
eেকবাের যােব। 
 
        “িবষয়বুিdর েলশমাt থাকেল তাঁেক দশর্ন হয় না। েদশলাiেয়র কািঠ যিদ িভেজ থােক হাজার ঘেষা, 
েকানরকেমi jলেব না -- েকবল eকরাশ কািঠ েলাকসান হয়। িবষয়াসk মন িভেজ েদশলাi। 
 
        “ ীমতী (রািধকা) যখন বলেলন, আিম কৃ ময় েদখিছ, সখীরা বলেল, কi আমরা েতা তাঁেক েদখেত 
পািc না। তুিম িক pলাপ েবাকেচা? ীমতী বলেলন, সিখ! aনুরাগ-a ন চেk মােখা, তাঁেক েদখেত পােব। 
(িবজেয়র pিত) েতামােদর bাhসমােজরi গােন আেছ: 
 
        “pভু িবেন aনুরাগ, কের যjযাগ, েতামাের িক যায় জানা। 
 
        “ei aনুরাগ, ei েpম, ei পাকা ভিk, ei ভালবাসা যিদ eকবার হয়, তাহেল সাকার-িনরাকার di 
সাkাৎকার হয়।” 
 

[ঈ রদশর্ন -- তাঁর কৃপা না হেল হয় না ] 
 
        িবজয় -- ঈ রদশর্ন েকমন কের হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- িচt িd না হেল হয় না। কািমনী-কা েন মন মিলন হেয় আেছ, মেন ময়লা পেড় আেছ। ছুঁচ 
কাদা িদেয় ঢাকেল আর চুmক টােন না। মািট কাদা ধুেয় েফলেল তখন চুmক টােন। মেনর ময়লা েতমিন েচােখর 
জেল ধুেয় েফলা যায়। “েহ ঈ র, আর aমন কাজ করব না” বেল যিদ েকu aনুতােপ কাঁেদ, তাহেল ময়লাটা 
ধুেয় যায়। তখন ঈ রrপ চুmক পাথর মনrপ ছঁুচেক েটেন লন। তখন সমািধ হয়, ঈ রদশর্ন হয়। 
 
        “িকnt হাজার েচ া কর, তাঁর কৃপা না হেল িকছু হয় না। তাঁর কৃপা না হেল তাঁর দশর্ন হয় না। কৃপা িক 
সহেজ হয়? aহংকার eেকবাের তয্াগ করেত হেব। ‘আিম কতর্া’ e-েবাধ থাকেল ঈ রদশর্ন হয় না। ভাঁড়াের 
eকজন আেছ, তখন বািড়র কতর্ােক যিদ েকu বেল, মহাশয় আপিন eেস িজিনস বার কের িদন। তখন কতর্ািট 
বেল, ভাঁড়াের eকজন রেয়েছ, আিম আর িগেয় িক করব! েয িনেজ কতর্া হেয় বেসেছ তার hদয়মেধয্ ঈ র সহেজ 
আেসন না। 
 
        “কৃপা হেলi দশর্ন হয়। িতিন jানসূযর্। তাঁর eকিট িকরেণ ei জগেত jােনর আেলা পেড়েছ, তেবi 
আমরা পরsরেক জানেত পারিছ, আর জগেত কতরকম িবদয্া uপাজর্ন করিছ। তাঁর আেলা যিদ eকবার িতিন 
িনেজ তাঁর মুেখর uপর ধেরন, তাহেল দশর্নলাভ হয়। সাজর্ন সােহব রােt আঁধাের ল ন হােত কের েবড়ায়; তার 
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মুখ েকu েদখেত পায় না। িকnt oi আেলােত েস সকেলর মুখ েদখেত পায়; আর সকেল পরsেরর মুখ েদখেত 
পায়। 
 
        “যিদ েকu সাজর্নেক েদখেত চায়, তাহেল তােক pাথর্না করেত হয়। বলেত হয়, সােহব, কৃপা কের eকবার 
আেলািট িনেজর মুেখর uপর িফরাo, েতামােক eকবার েদিখ। 
 
        “ঈ রেক pাথর্না করেত হয়, ঠাকুর কৃপা কের jােনর আেলা েতামার িনেজর uপর eকবার ধর, আিম 
েতামায় দশর্ন কির। 
 
        “ঘের যিদ আেলা না jেল, েসিট দািরেdর িচh। hদয় মেধয্ jােনর আেলা jালেত হয়। jানদীপ েjেল 
ঘের, bhময়ীর মুখ েদখ না।” 
 
        িবজয় সে  ঔষধ আিনয়ােছন। ঠাকুেরর সmুেখ েসবন কিরেবন। ঔষধ জল িদয়া খাiেত হয়। ঠাকুর জল 
আনাiয়া িদেলন। ঠাকুর aেহতুক কৃপািসnু, িবজয় গািড়ভাড়া, েনৗকাভাড়া িদেয় আিসেত পােরন না। ঠাকুর মােঝ 
মােঝ েলাক পাঠাiয়া েদন, আসেত বেলন। eবার বলরামেক পাঠাiয়ািছেলন। বলরাম ভাড়া িদেবন। বলরােমর 
সে  িবজয় আিসয়ােছন। সnয্ার সময় িবজয়, নবকুমার o িবজেয়র aনয্ানয্ সি গণ বলরােমর েনৗকােত আবার 
uিঠেলন। বলরাম তাঁহািদগেক বাগবাজােরর ঘােট েপৗঁছাiয়া িদেবন। মাsারo oi েনৗকায় uিঠেলন। 
 
        েনৗকা বাগবাজােরর anপূণর্া ঘােট আিসয়া েপৗঁিছল। যখন বলরােমর বাগবাজােরর বািড়র কােছ তাঁহারা 
েপৗঁিছেলন, তখন েজয্াৎsা eকটু uিঠয়ােছ। আজ kপেkর চতুথর্ী িতিথ, শীতকাল, al শীত কিরেতেছ। ঠাকুর 

ীরামকৃে র aমৃেতাপম uপেদশ সমরণ কিরেত কিরেত o তাঁহার আনnমিূতর্ hদেয় ধারণ কিরয়া িবজয়, 
বলরাম, মাsার pভৃিত গৃেহ pতয্াবতর্ন কিরেলন।  
 
 
 


