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েষাড়শ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ীরামকৃ  o bাhগণ -- েpমতtt 
 
        িকয়ৎkণ পের কিলকাতা হiেত কেয়কিট পুরাতন bাhভk আিসয়া uপিsত হiেলন। তnেধয্ eকজন -- 

ীযুk ঠাকুরদাস েসন। ঘের aেনকgিল ভেkর সমাগম হiয়ােছ। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। 
সহাসয্বদন, বালকমূিতর্। utরাসয্ হiয়া বিসয়ােছন। bাhভkেদর সে  আনেn আলাপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (bাh o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- েতামরা ‘পয্াম’ ‘পয্াম’ কর; িকnt েpম িক সামানয্ িজিনস 
গা? ৈচতনয্েদেবর ‘েpম’ হেয়িছল। েpেমর dিট লkণ। pথম -- জগৎ ভুল হেয় যােব। eত ঈ েরেত ভালবাসা েয 
বাহয্শূনয্! ৈচতনয্েদব “বন েদেখ বৃnাবন ভােব, সমুd েদেখ ীযমুনা ভােব।” 
 
        “িdতীয় লkণ -- িনেজর েদহ েয eত িpয় িজিনস, eর uপরo মমতা থাকেব না, েদহাtেবাধ eেকবাের 
চেল যােব। 
 
        “ঈ রলােভর কতকgিল লkণ আেছ। যার িভতর aনুরােগর ঐ যর্ pকাশ হেc তার ঈ রলােভর আর েদির 
নাi। 
 
        “aনুরােগর ঐ যর্ িক িক? িবেবক, ৈবরাগয্, জীেব দয়া সাধুেসবা, সাধুস , ঈ েরর নামgণকীতর্ন, সতয্কথা 
-- ei সব। 
 
        “ei সকল aনুরােগর লkণ েদখেল িঠক বলেত পারা যায়, ঈ র দশর্েনর আর েদির নাi। বাবু েকান 
খানসামার বািড় যােবন, erপ যিদ িঠক হেয় থােক, খানসামার বািড়র aবsা েদেখ িঠক বুঝেত পারা যায়! pথেম 
বন-জ ল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়; ঝাঁটপাট েদoয়া হয়। বাবু িনেজi সতরি , gড়gিড় ei সব পাঁচরকম িজিনস 
পািঠেয় েদন। ei সব আসেত েদখেলi েলােকর বুঝেত বািক থােক না, বাবু eেস পড়েলন বেল।” 
 
        eকজন ভk -- আেj, আেগ িবচার কের িক iিndয়িনgহ করেত হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- o eক পথ আেছ। িবচারপথ। ভিkপেথo anিরিndয় িনgহ আপিন হয়। আর সহেজ হয়। 
ঈ েরর uপর যত ভালবাসা আসেব, ততi iিndয়সুখ আলুনী লাগেব।  
 
        “েযিদন সnান মারা েগেছ, েসi েশােকর uপর stী-পুrেষর েদহ-সুেখর িদেক িক মন থাকেত পাের?”  
 
        eকজন ভk -- তাঁেক ভালবাসেত পারিছ িক? 
 

[নাম-মাহাtয্ -- uপায় -- মােয়র নাম ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর নাম কেl সব পাপ েকেট যায়! কাম, েkাধ, শরীের সুখ-icা -- e-সব পািলেয় যায়। 
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        eকজন ভk -- তাঁর নাম করেত ভাল কi লােগ? 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুল হেয় তাঁেক pাথর্না কর, যােত তাঁর নােম rিচ হয়। িতিনi মেনাবা া পূণর্ করেবন -- 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর েদবdলর্ভ কে  গািহেতেছন। জীেবর dঃেখ কাতর হiয়া মার কােছ hদেয়র েবদনা 
জানাiেতেছন। pাকৃত জীেবর aবsা িনেজ আেরাপ কিরয়া মার কােছ জীেবর dঃখ জানাiেতেছন: 
 
 েদাষ কাr নয় েগা মা, আিম sখাত সিলেল ডুেব মির শয্ামা ৷ 
 ষড়িরপু হল েকাদ srপ, পুণয্েkt মােঝ কািটলাম কূপ, 
 েস কূেপ েবিড়ল কালrপ জল, কাল-মেনারমা ৷৷ 
 আমার িক হেব তািরণী, িtgণধািরণী -- িবgণ কেরেছ sgেণ, 
 িকেস e-বাির িনবাির, েভেব দাশরিথর aিনবার বাির নয়েন ৷ 
 িছল বাির কেk, kেম eল বেk, জীবেন জীবন েকমেন হয় মা রেk, 
 আিছ েতার aিপেk, েদ মা মুিkিভেk, কটােkেত কের পার ৷৷ 
 
        আবার গান গািহেতেছন। জীেবর িবকারেরাগ! তাঁর নােম rিচ হেল িবকার কাটেব: 
 
 e িক িবকার শ রী, কৃপা-চরণতরী েপেল ধnnির! 
 aিনতয্ েগৗরব হল a দাহ, আমার আমার eিক হল পাপ েমাহ; 
 (তায়) ধনজনতৃ া না হয় িবরহ, িকেস জীবন ধির ৷৷ 
 aিনতয্ আলাপ, িক পাপ pলাপ, সতত সবর্ম েল; 
 মায়া-কাকিনdা তােহ দাশরিথর নয়নযুগেল; 
 িহংসাrপ তােহ েস uদের কৃিম, িমেছ কােজ িম, েসi হয় িম, 
 েরােগ বাঁিচ িক না বাঁিচ tnােম arিচ িদবা শবর্রী ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  -- tnােম arিচ! িবকাের যিদ arিচ হল, তাহেল আর বাঁচবার পথ থােক না। যিদ eকটু rিচ 
থােক, তেব বাঁচবার খুব আশা। তাi নােম rিচ। ঈ েরর নাম করেত হয়; dগর্ানাম, কৃ নাম, িশবনাম, েয নাম 
বেল ঈ রেক ডাক না েকন? যিদ নাম করেত aনুরাগ িদন িদন বােড়, যিদ আনn হয় তাহেল আর েকান ভয় নাi, 
িবকার কাটেবi কাটেব। তাঁর কৃপা হেবi হেব। 
 

[আnিরক ভিk o েদখােনা ভিk -- ঈ র মন েদেখন ] 
 
        “েযমন ভাব েতমিন লাভ। dজন বnু পেথ যােc। eক যায়গায় ভাগবত পাঠ হিcল। eকজন বnু বলেল, 
‘eস ভাi, eকটু ভাগবত িন।’ আর-eকজন eকটু u ঁিক েমের েদখল। তারপর েস েসখান েথেক চেল িগেয় 
েবশয্ালেয় েগল। েসখােন খািনকkণ পের তার মেন বড় িবরিk eল। েস আপনা-আপিন বলেত লাগল, ‘িধk  
আমােক! বnু আমার হির কথা নেছ, আর আিম েকাথায় পেড় আিছ!’ eিদেক েয ভাগবত নেছ, তারo িধkার 
হেয়েছ। েস ভাবেছ, ‘আিম িক েবাকা! িক বয্াড় বয্াড় কের বকেছ, আর আিম eখােন বেস আিছ! বnু আমার 
েকমন আেমাদ-আhাদ করেছ।’ eরা যখন মের েগল, েয ভাগবত েনিছল, তােক যমদূত িনেয় েগল; েয 
েবশয্ালেয় িগিছল, তােক িব ুদূত ৈবকুে  িনেয় েগল। 
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        “ভগবান মন েদেখন। েক িক কােজ আেছ, েক েকাথায় পেড় আেছ তা েদেখন না। ‘ভাবgাহী জনাদর্ন।’ 
 
        “কতর্াভজারা মnt িদবার সময় বেল eখন ‘মন েতার’। aথর্াৎ eখন সব েতার মেনর uপর িনভর্র করেছ। 
 
        “তারা বেল, ‘যার িঠক মন, তার িঠক করণ, তার িঠক লাভ।’ 
 
        “মেনর gেণ হনুমান সমুd পার হেয় েগল। ‘আিম রােমর দাস, আিম রামনাম কেরিছ, আিম িক না পাির!’ 
ei িব াস।” 
 

[েকন ঈ রদশর্ন হয় না? aহংবুিdর জনয্ ] 
 
        “যতkণ aহংকার ততkণ ajান। aহংকার থাকেত মুিk নাi। 
 
        “গrgেলা হাm মা হাm মা কের, আর ছাগলgেলা ময্া ময্া কের। তাi oেদর কত যntণা। কসােয় কােট; 
জুেতা, েঢােলর চামড়া ৈতয়ার কের। যntণার েশষ নাi। িহিnেত ‘হাm ’ মােন আিম, আর ‘ময্ায়’ মােনo আিম। 
‘আিম’ ‘আিম’ কের বেল কত কমর্েভাগ। েশেষ নাড়ীভঁুিড় েথেক ধুনুরীর তাঁত ৈতয়ার কের। তখন ধুনুরীর হােত ‘তঁুh 
তঁুh’ বেল, aথর্াৎ ‘তুিম তুিম’। তুিম তুিম বলার পর তেব িনsার! আর ভুগেত হয় না। 
 
        “েহ ঈ র, তুিম কতর্া আর আিম aকতর্া, eরi নাম jান। 
 
        “িনচু হেল তেব uচুঁ হoয়া যায়। চাতক পািখর বাসা িনেচ, িকnt oেঠ খুব uচুঁেত। uচুঁ জিমেত চাষ হয় না। 
খাল জিম চাi, তেব জল জেম! তেব চাষ হয়!” 
 

[গৃহsেলােকর সাধুস  pেয়াজন -- যথাথর্ দিরd েক? ] 
 
        “eকটু ক  কের সৎস  করেত হয়। বািড়েত েকবল িবষেয়র কথা। েরাগ েলেগi আেছ। পািখ দাঁেড় বেস 
তেব রাম রাম বেল। বেন ডেড় েগেল আবার কয্াঁ কয্াঁ করেব। 
 
        “টাকা থাকেলi বড় মানুষ হয় না। বড় মানুেষর বািড়র eকিট লkণ েয, সব ঘের আেলা থােক। গিরেবরা 
েতল খরচ করেত পাের না, তাi তত আেলা বেnাবs কের না। ei েদহমিnর anকাের রাখেত নাi, jানদীপ 
েjেল িদেত হয়। 
 
        “jানদীপ েjেল ঘের bhময়ীর মুখ েদখ না।” 
 

[pাথর্নাতtt -- ৈচতেনয্র লkণ ] 
 
        “সকেলরi jান হেত পাের। জীবাtা আর পরমাtা। pাথর্না কর -- েসi পরমাtার সে  সব জীেবরi 
েযাগ হেত পাের। গয্ােসর নল সব বািড়েতi খাটােনা আেছ। গয্াস েকাmািনর কােছ গয্াস পাoয়া যায়। আরিজ 
কর, করেলi গয্াস বেnাবs কের েদেব -- ঘেরেত আেলা jলেব। িশয়ালদেহ আিপস আেছ। (সকেলর হাসয্) 
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        “কাrর ৈচতনয্ হেয়েছ। তার িকnt লkণ আেছ। ঈ রীয় কথা বi আর িকছু নেত ভাল লােগ না। আর 
ঈ রীয় কথা বi আর িকছু বলেত ভাল লােগ না। েযমন সাত সমুd, গ া, যমুনা, নদী -- সব তােত জল রেয়েছ, 
িকnt চাতক বৃি র জল চােc। তৃ ােত ছািত েফেট যােc, তবু aনয্ জল খােব না।” 
 


