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aভয্াসেযাগ -- di পথ -- িবচার o ভিk 
 
        েবলা 3টা। মােরায়াড়ী ভেkরা েমেঝেত বিসয়া ঠাকুরেক p  কিরেতেছন। মাsার, রাখাল o aনয্ানয্ 
ভেkরা ঘের আেছন। 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- diরকম আেছ। িবচারপথ -- আর aনুরাগ বা ভিkর পথ। 
 
        “সৎ-aসৎ িবচার। eকমাt সৎ বা িনতয্বst ঈ র, আর সমs aসৎ বা aিনতয্। বািজকরi সতয্, েভলিক 
িমথয্া। eiিট িবচার। 
 
        “িবেবক আর ৈবরাগয্। ei সৎ-aসৎ িবচােরর নাম িবেবক। ৈবরাগয্ aথর্াৎ সংসােরর dেবয্র uপর িবরিk। 
eিট eকবাের হয় না। -- েরাজ aভয্াস করেত হয়। -- তারপর তাঁর icায় মেনর তয্াগo করেত হয়, বািহেরর 
তয্াগo করেত হয়। কলকাতার েলাকেদর বলবার েজা নাi ‘ঈ েরর জনয্ সব তয্াগ কর’ -- বলেত হয় ‘মেন তয্াগ 
কর।’ 
 
        “aভয্াসেযােগর dারা কািমনী-কা েন আসিk তয্াগ করা যায়। গীতায় e-কথা আেছ। aভয্াস dারা মেন 
aসাধারণ শিk eেস পেড়, তখন iিndয় সংযম করেত -- কাম, েkাধ বশ করেত -- ক  হয় না। েযমন কcপ 
হাত-পা েটেন িনেল আর বািহর কের না; কুড়ুল িদেয় চারখানা কের কাটেলo আর বািহর কের না।” 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, di পথ বলেলন; আর-eক পথ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- aনুরােগর বা ভিkর পথ। বয্াকলু হেয় eকবার কাঁদ -- িনজর্েন, েগাপেন -- েদখা দাo বেল। 
 
        “ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা েকমন শয্ামা থাকেত পাের!” 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, সাকারপূজার মােন িক? আর িনরাকার, িনgর্ণ -- eর মােনi বা িক? 
 
        ীরামকৃ  -- েযমন বােপর ফেটাgাফ েদখেল বাপেক মেন পেড়, েতমিন pিতমায় পূজা করেত করেত 
সেতয্র rপ udীপন হয়। 
 
        “সাকারrপ িকরকম জান? েযমন জলরািশর মাঝ েথেক ভুড়ভিুড় uেঠ েসirপ। মহাকাশ িচদাকাশ েথেক 
eক-eকিট rপ uঠেছ েদখা যায়। aবতারo eকিট rপ। aবতারলীলা েস আদয্াশিkরi েখলা।”  
 

[পাি তয্ -- আিম েক? আিমi তুিম ] 
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        “পাি েতয্ িক আেছ? বয্াকুল হেয় ডাকেল তাঁেক পাoয়া যায়। নানা িবষয় জানবার দরকার নাi। 
 
        “িযিন আচাযর্ তাঁরi পাঁচটা জানা দরকার। aপরেক বধ করবার জনয্ ঢাল-তেরায়াল চাi; আপনােক বধ 
করবার জনয্ eকিট ছঁুচ বা নrন হেলi হয়। 
 
        “আিম েক, eiিট খুঁজেত েগেল তাঁেকi পাoয়া যায়। আিম িক মাংস, না হাড়, না রk, না মjা -- না মন, 
না বুিd? েশেষ িবচাের েদখা যায় েয, আিম e-সব িকছুi নয়। ‘েনিত’ ‘েনিত’। আtা ধরবার েছাঁবার েজা নাi। 
িতিন িনgর্ণ -- িনrপািধ। 
 
        “িকnt ভিk মেত িতিন সgণ। িচnয় শয্াম, িচnয় ধাম -- সব িচnয়।” 
 
        মােরায়াড়ী ভেkরা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
 

[দিkেণ ের সnয্া o আরিত ] 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুর গ াদশর্ন কিরেতেছন। ঘের pদীপ jালা হiল, ীরামকৃ  জগnাতার নাম কিরেতেছন 
o খাটিটেত uপিব  হiয়া তাঁহার িচnা কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুরবািড়েত eiবার আরিত হiেতেছ। যাঁহারা eখনo েপাsার uপর বা প বটী মেধয্ পাদচারণ 
কিরেতেছন তাঁহারা দূর হiেত আরিতর মধুর ঘnা-িননাদ িনেতেছন। েজায়ার আিসয়ােছ -- ভাগীরথী কুলকুল 
শb কিরয়া utরবািহনী হiেতেছন। আরিতর মধুর শb কুলকুল শেbর সিহত িমি ত হiয়া আরo মধরু হiয়ােছ। 
ei সকেলর মেধয্ েpেমাnt ঠাকুর ীরামকৃ  বিসয়া আেছন। সকলi মধুর! hদয় মধুময়! মধু, মধু, মধু! 


