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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  িসঁিথর bাhসমােজ bাhভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ীযুk েবণী পােলর িসঁিথর বাগােন ভাগমন কিরয়ােছন। আজ িসঁিথর bাhসমােজর 
ষাnািসক মেহাৎসব। ৈচt পূিণর্মা (10i ৈবশাখ, রিববার), 22েশ eিpল, 1883 ী াb; ৈবকাল েবলা। aেনক 
bাhভk uপিsত; ভেkরা ঠাকুরেক িঘিরয়া দিkেণর দালােন বিসেলন। সnয্ার পর আিদ সমােজর আচাযর্ ীযুk 
েবচারাম uপাসনা কিরেবন। 
 
        bাhভেkরা ঠাকুরেক মােঝ মােঝ p  কিরেতেছন। 
 
        bাhভk -- মহাশয়, uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- uপায় aনুরাগ, aথর্াৎ তাঁেক ভালবাসা। আর pাথর্না। 
 
        bাhভk -- aনুরাগ না pাথর্না। 
 
        ীরামকৃ  -- aনুরাগ আেগ, পের pাথর্না। 
 
        “ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা, েকমন শয্ামা থাকেত পাের” -- 
 
        ীরামকৃ  সুর কিরয়া ei গানিট গাiেলন। 
 
        “আর সবর্দাi তাঁর নামgণগান-কীতর্ন, pাথর্না করেত হয়। পুরাতন ঘিট েরাজ মাজেত হেব, eকবার 
মাজেল িক হেব? আর িবেবক, ৈবরাগয্, সংসার aিনতয্, ei েবাধ।” 
 

[bাhভk o সংসারতয্াগ -- সংসাের িন ামকমর্ ] 
 
        bাhভk -- সংসারতয্াগ িক ভাল? 
 
        ীরামকৃ  -- সকেলর পেk সংসারতয্াগ নয়। যােদর েভাগাn হয় নাi তােদর পেk সংসারতয্াগ নয়। 
dআনা মেদ িক মাতাল হয়? 
 
        bাhভk -- তারা তেব সংসার করেব? 
 
        ীরামকৃ   -- হাঁ, তারা িন ামকমর্ করবার েচ া করেব। হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেব। বড় মানুেষর 
বািড়র দাসী সব কমর্ কের, িকnt েদেশ মন পেড় থােক; eরi নাম িন ামকমর্।1 eরi নাম মেন তয্াগ। েতামরা 
                                                 
1 কমর্েণয্বািধকারেs মা ফেলষু কদাচন।                                                               [গীতা, 2/47] 
  যৎ কেরািষ যদ ািস ... কুrষব্ মদপর্ণm ।                                                             [গীতা, 9/27] 
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মেন তয্াগ করেব। সnয্াসী বািহেরর তয্াগ আবার মেন তয্াগ dii করেব। 
 

[bাhভk o েভাগাn -- িবদয্াrিপণী stীর লkণ -- ৈবরাগয্ কখন হয় ] 
 
        bাhভk -- েভাগাn িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- কািমনী-কা ন েভাগ। েয ঘের আচার েতঁতুল আর জেলর জালা, েস ঘের িবকােরর েরাগী 
থাকেল মুশিকল! টাকা-কিড়, মান-সmম, েদহসখু ei সব েভাগ eকবার না হেয় েগেল -- েভাগাn না হেল -- 
সকেলর i েরর জনয্ বয্াকুলতা আেস না। 
 
        bাhভk -- stীজািত খারাপ, না আমরা খারাপ? 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্াrিপণী stীo আেছ, আবার aিবদয্াrিপণী stীo আেছ। িবদয্াrিপণী stী ভগবােনর িদেক 
লেয় যায়, আর aিবদয্াrিপণী ঈ রেক ভুিলেয় েদয়, সংসাের ডুিবেয় েদয়। 
 
        “তাঁর মহামায়ােত ei জগৎসংসার। ei মায়ার িভতর িবদয্া-মায়া aিবদয্া-মায়া di-i আেছ। িবদয্া-মায়া 
আ য় করেল সাধুস , jান, ভিk, েpম, ৈবরাগয্ -- ei সব হয়। aিবদয্া-মায়া -- প ভতূ আর iিndেয়র িবষয় 
-- rপ, রস, গn, sশর্, শb; যত iিndেয়র েভােগর িজিনস; eরা ঈ রেক ভুিলেয় েদয়।” 
 
        bাhভk -- aিবদয্ােত যিদ ajান কের, তেব িতিন aিবদয্া কেরেছন েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর লীলা, anকার না থাকেল আেলার মিহমা েবাঝা ঝায় না। dঃখ না থাকেল সুখ েবাঝা 
যায় না। ‘মn’ jান থাকেল তেব ‘ভাল’ jান হয়। 
 
        “আবার আেছ েখাসািট আেছ বেল তেব আমিট বােড় o পােক। আমিট তেয়র হেয় েগেল তেব েখাসা েফেল 
িদেত হয়! মায়াrপ ছালিট থাকেল তেবi kেম bhjান হয়। িবদয্া-মায়া, aিবদয্া-মায়া আেমর েখাসার নয্ায়; 
di-i দরকার।” 
 
        bাhভk -- আcা, সাকারপূজা, মািটেত গড়া ঠাকুরপূজা -- e-সব িক ভাল?2  
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা সাকার মান না, তা েবশ; েতামােদর পেk মূিতর্ নয়, ভাব। েতামরা টানটুকু েনেব, 
েযমন কৃে র uপর রাধার টান, ভালবাসা। সাকারবাদীরা েযমন মা-কালী, মা-dগর্ার পূজা কের, ‘মা’ ‘মা’ বেল 
কত ডােক কত ভালবােস -- েসi ভাবিটেক েতামরা লেব, মূিতর্ না-i বা মানেল। 
 
        bাhভk -- ৈবরাগয্ িক কের হয়? আর সকেলর হয় না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- েভােগর শািn না হেল ৈবরাগয্ হয় না। েছাট েছেলেক খাবার আর পুতুল িদেয় েবশ ভুলােনা 
যায়। িকnt যখন খাoয়া হেয় েগল, আর পুতুল িনেয় েখলা হেয় েগল, তখন “মা যাব” বেল। মার কােছ িনেয় না 
                                                 
2 “মৃ য় আধাের িচnয়ী েদবী” – েকশেবর uপেদশ। 
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েগেল পুতুল ছঁুেড় েফেল েদয়, আর িচৎকার কের কাঁেদ। 
 

[সিcদানni gr -- ঈ রলােভর পর সnয্ািদ কমর্তয্াগ ] 
 
        bাhভেkরা grবােদর িবেরাধী। তাi bাhভkিট e-সmেn কথা কিহেতেছন। 
 
        bাhভk -- মহাশয়, gr না হেল িক jান হেব না? 
 
        ীরামকৃ  -- সিcদানni gr; যিদ মানুষ grrেপ ৈচতনয্ কের েতা জানেব েয, সিcদানni oi rপ 
ধারণ কেরেছন। gr েযমন েসেথা; হাত ধের িনেয় যান। ভগবানদশর্ন হেল আর grিশষয্ েবাধ থােক না। ‘েস বড় 
কিঠন ঠাঁi, grিশেষয্ েদখা নাi!’ তাi জনক কেদবেক বলেলন, ‘যিদ bhjান চাo আেগ দিkণা দাo।’ 
েকননা, bhjান হেল আর িশষয্ েভদবুিd থাকেব না। যতkণ ঈ রদশর্ন না হয়, ততিদনi grিশষয্ সmn। 
 
        kেম সnয্া হiল। bাhভেkরা েকহ েকহ ঠাকুরেক বিলেতেছন, “আপনার েবাধহয় eখন সnয্া করেত 
হেব।” 
 
        ীরামকৃ  -- না, েসরকম নয়। o-সব pথম pথম eক-eকবার কের িনেত হয়। তারপর আর েকাশাকুিশ 
বা িনয়মািদ দরকার হয় না। 
 


