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কেমর্িndয়ািণ সংযময্ য আেs মনসা sরn  ৷ 
                    iিndয়াথর্ান িবমূঢ়াtা িমথয্াচারঃ স uচয্েত ৷৷    [গীতা, 3।6] 

 
েগrয়াবসন o সnয্াসী -- aিভনেয়o িমথয্া ভাল নয় 

 
        পরমহংসেদেবর সমাধী kেম ভ  হiেত লািগল। ভাবs হiয়াi কথা কিহেতেছন। আপনা-আপিন 
বিলেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  (েগrয়াদৃে ) -- আবার েগrয়া েকন? eকটা িক পরেলi হল? (হাসয্) eকজন বেলিছল, “চnী 
েছেড় হলুম ঢাকী।” -- আেগ চি র গান গাiত, eখন ঢাক বাজায়! (সকেলর হাসয্) 
 
        “ৈবরাগয্ িতন-চার pকার। সংসােরর jালায় jেল েগrয়াবসন পেরেছ -- েস ৈবরাগয্ েবিশিদন থােক না। 
হয়েতা কমর্ নাi, েগrয়া পের কাশী চেল েগল। িতনমাস পের ঘের পt eল, ‘আমার eকিট কমর্ হiয়ােছ, 
িকছুিদন পের বািড় যাiব, েতামরা ভািবত হio না।’ আবার সব আেছ, েকান aভাব নাi, িকnt িকছুভাল লােগ না। 
ভগবােনর জনয্ eকলা eকলা কাঁেদ। েস ৈবরাগয্ যথাথর্ ৈবরাগয্। 
 
        “িমথয্া িকছুi ভাল নয়। িমথয্া েভক ভাল নয়। েভেকর মেতা যিদ মনটা না হয়, kেম সবর্নাশ হয়। িমথয্া 
বলেত বা করেত kেম ভয় েভেঙ যায়। তার েচেয় সাদা কাপড় ভাল। মেন আসিk, মােঝ মােঝ পতন হেc, আর 
বািহের েগrয়া! বড় ভয় র!” 
 

[েকশেবর বািড় গমন o নববৃnাবন-দশর্ন ] 
 
        “eমনিক, যারা সৎ, aিভনেয়o তােদর িমথয্া কথা বা কাজ ভাল নয়। েকশব েসেনর oখােন নববৃnাবন 
নাটক েদখেত িগছলাম। িক eকটা আনেল kস (cross); আবার জল ছড়ােত লাগল, বেল শািnজল। eকজন 
েদিখ মাতাল েসেজ মাতলািম করেছ!” 
 
        bাhভk -- কু -- বাবু। 
 
        ীরামকৃ  -- ভেkর পেk orপ সাজাo ভাল নয়। o-সব িবষেয় মন aেনকkণ েফেল রাখায় েদাষ হয়। 
মন েধাপা ঘেরর কাপড়, েয-রেঙ েছাপােব েসi রঙ হেয় যায়। িমথয্ােত aেনকkণ েফেল রাখেল িমথয্ার রঙ ধের 
যােব। 
 
        “আর-eকিদনi িনমাi-সnয্াস, েকশেবর বািড়েত েদখেত িগিছলাম। যাtািট েকশেবর কতকgেলা 
েখাশামুেদ িশষয্ জুেট খারাপ কেরিছল। eকজন েকশবেক বলেল, ‘কিলর ৈচতনয্ হেcন আপিন!’ েকশব আমার 
িদেক েচেয় হাসেত হাসেত বলেল, ‘তাহেল iিন িক হেলন?’ আিম বললুম, ‘আিম েতামােদর দােসর দাস। েরণুর 
েরণু।’ েকশেবর েলাকমানয্ হবার icা িছল।” 
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[নেরnd  pভৃিত িনতয্িসd -- তােদর ভিk আজn ] 
 
        (aমৃত o ৈtেলােকয্র pিত) -- “নেরnd, রাখাল-টাখাল ei সব েছাকরা, eরা িনতয্িসd, eরা জেn 
ঈ েরর ভk। aেনেকর সাধয্সাধনা কের eকটু ভিk হয়, eেদর িকnt আজn ঈ ের ভালবাসা। েযন পাতাল 
েফাঁড়া িশব -- বসােনা িশব নয়। 
 
        “িনতয্িসd eকিট থাক আলাদা। সব পািখর েঠাঁট বাঁকা নয়। eরা কখনo সংসাের আসk হয় না। েযমন 
phাদ। 
 
        “সাধারণ েলাক সাধন কের, ঈ ের ভিko কের। আবার সংসােরo আসk হয়, কািমনী-কা েন মুg হয়। 
মািছ েযমন ফুেল বেস, সেnেশ বেস, আবার িব ােতo বেস। (সকেল sb) 
 
        “িনতয্িসd েযমন েমৗমািছ, েকবল ফুেলর uপর বেস মধুপান কের। িনতয্িসd হিররস পান কের, 
িবষয়রেসর িদেক যায় না। 
 
        “সাধয্-সাধনা কের েয ভিk, eেদর েস ভিk নয়। eত জপ, eত ধয্ান করেত হেব, eirপ পূজা করেত 
হেব -- e-সব ‘িবিধবাদীয়’ ভিk। েযমন ধান হেল মাঠ পার হেত েগেল আল িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হেব। আবার 
েযমন সmুেখর গাঁেয় যােব, িকnt বাঁকা নদী িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হেব। 
 
        “রাগভিk েpমাভিk ঈ ের আtীেয়র নয্ায় ভালবাসা, eেল আর েকান িবিধিনয়ম থােক না। তখন 
ধানকাটা মাঠ পার হoয়া। আল িদেয় েযেত হয় না। েসাজা eকিদক িদেয় েগেলi হল। 
 
        “বেনয্ eেল আর বাঁকা নদী িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হয় না। তখন মােঠর uপর eক বাঁশ জল! েসাজা েনৗকা 
চািলেয় িদেলi হল। 
 
        “ei রাগভিk, aনুরাগ, ভালবাসা না eেল ঈ রলাভ হয় না।” 
 

[সমািধতtt -- সিবকl o িনিবর্কl ] 
 

        aমৃত -- মহাশয়! আপনার ei সমািধ aবsায় িক েবাধ হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েনছ, কুমুের েপাকা িচnা কের আর লা কুমুের েপাকা হেয় যায়, িকরকম জােনা? েযমন 
হাঁিড়র মাছ গ ায় েছেড় িদেল হয়। 
 
        aমৃত -- eকটুo িক aহং থােক না? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, আমার pায় eকটু aহং থােক। েসানার eকটু কণা, েসানার চােপ যত ঘষ না েকন, তবু 
eকটু কণা েথেক যায়। আর েযমন বড় আgন আর তার eকিট িফনিক। বাহয্jান চেল যায়, িকnt pায় িতিন eকটু  
‘aহং’ েরেখ েদন -- িবলােসর জনয্! আিম তুিম থাকেল তেব আsাদন হয়। কখন কখন েস আিমটুকুo িতিন পুঁেছ 
েফেলন। eর নাম ‘জড়সমািধ’ -- িনিবর্কlসমািধ। তখন িক aবsা হয় মুেখ বলা যায় না। নুেনর পুতুল সমুd 
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মাপেত িগিছল, eকটু েনেমi গেল েগল। ‘তদাকারকািরত’। তখন েক আর uপের eেস সংবাদ েদেব, সমুd কত 
গভীর! 
 
 


