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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  দিkেণ ের ভkসে  
 

[তািntকভk o সংসার -- িনিলর্েpরo ভয় ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের আহারােn িকি ৎ িব াম কিরয়ােছন। aধর o মাsার 
আিসয়া pণাম কিরেলন। eকিট তািntক ভko আিসয়ােছন। রাখাল, হাজরা, রামলাল pভৃিত ঠাকুেরর কােছ 
আজকাল থােকন। আজ রিববার, 17i জুন, 1883 ী াb। (4ঠা আষাঢ়) ৈজ  kা dাদশী। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- সংসাের হেব না েকন? তেব বড় কিঠন। জনকািদ jানলাভ কের সংসাের 
eেসিছেলন। তবুo ভয়! িন াম সংসারীরo ভয়। ৈভরবী বলেল, জনক! েতামার েদখিছ eখনo jান হয় নাi; 
েতামার stী-পুrষ েবাধ রেয়েছ। কাজেলর ঘের যতi েসয়ানা হo না েকন, eকটু না eকটু কােলা দাগ গােয় 
লাগেব। 
 
        “েদেখিছ, সংসারীভk যখন পূজা করেছ গরদ পের তখন েবশ ভাবিট। eমন িক জলেযাগ পযর্n eক ভাব। 
তারপর িনজ মূিতর্; আবার রজঃ তমঃ। 
 
        “সttgেণ ভিk হয়। িকnt ভিkর সtt, ভিkর রজঃ, ভিkর তমঃ আেছ। ভিkর সtt, িব d সtt -- e-হেল 
ঈ র ছাড়া আর িকছুেতi মন থােক না; েকবল েদহটা যােত রkা হয় oiটুকু শরীেরর uপর মন থােক।” 
 

[পরমহংস িtgণাতীত o কমর্ফেলর aতীত -- পাপ-পুেণয্র aতীত -- েকশব েসন o দল ] 
 
        “পরমহংস িতনgেণর aতীত।1 তার িভতর িতনgণ আেছ আবার নাi। িঠক বালক, েকান gেণর বশ নয়। 
তাi েছাট েছাট েছেলেদর পরমহংসরা কােছ আসেত েদয়, তােদর sভাব আেরাপ করেব বেল। 
 
        “পরমহংস স য় করেত পাের না। eটা সংসারীেদর পেk নয়, তােদর পিরবারেদর জনয্ স য় করেত 
হয়।” 
 
        তািntকভk -- পরমহংেসর িক পাপ-পুণয্ েবাধ থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসন oi কথা িজjাসা কেরিছল। আিম বললাম, আরo বলেল েতামার দল টল 
থাকেব না। েকশব বলেল, তেব থাক মহাশয়। 
 
        “পাপ-পুণয্ িক জােনা? পরমহংস aবsায় েদেখ, িতিনi সুমিত েদন, িতিনi কুমিত েদন। িতেতা িমেঠ ফল 
িক েনi? েকান গােছ িম  ফল, েকান গােছ িতেতা বা টক ফল। িতিন িম  আমগাছo কেরেছন, আবার টক 
                                                 
1 মা  েযাঽবয্িভচােরণ ভিkেযােগন েসবেত। 
  স gণাn  সমতীৈতয্তাn  bhভূয়ায় কlেত।।                                                                  [গীতা 14।26] 
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আমড়াগাছo কেরেছন।” 
 
        তািntকভk -- আjা হাঁ, পাহােড়র uপর েদখা যায় েগালােপর েkত। যতদূর চkু যায় েকবল েগালােপর 
েkত। 
 
        ীরামকৃ  -- পরমহংস েদেখ, e-সব তাঁর মায়ার ঐ যর্। সৎ-aসৎ, ভাল-মn, পাপ-পুণয্। সব বড় দূেরর 
কথা। েস aবsায় দল টল থােক না। 
 

[তািntকভk o কমর্ফল, পাপ-পুণয্ -- Sin and Responsibility] 
  
        তািntকভk -- তেব কমর্ফল আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- তাo আেছ। ভাল কমর্ করেল সুফল, মn কমর্ করেল কুফল; ল া েখেল ঝাল লাগেব না? 
e-সব তাঁর লীলা-েখলা। 
 
        তািntকভk -- আমােদর uপায় িক? কেমর্র ফল েতা আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- থাকেলi বা। তাঁর ভেkর আলাদা কথা। 
 
        ei বিলয়া গান গাiেতেছন: 
 
 মন ের কৃিষ কাজ জােনা না। 
 eমন মানব-জিমন রiল পিতত, আবাদ করেল ফলত েসানা। 
 কালীনােম দাoের েবড়া, ফলেল তছrপ হেব না। 
 েস েয মুkেকশীর শk েবড়া, তার কােছেত যম েঘঁেস না ৷৷ 
 grদt বীজ েরাপণ কের, ভিkবাির েসঁেচ েদনা ৷ 
 eকা যিদ না পািরস মন, রামpসাদেক সে  েননা ৷৷ 
 
        আবার গান গাiেতেছন: 
 
 শমন আসবার পথ ঘুেচেছ, আমার মেনর সn ঘুেচ েগেছ। 
 oের আমার ঘেরর নবdাের চাির িশব েচৗিক রেয়েছ ৷৷ 
 eক খঁুিটেত ঘর রেয়েছ, িতন রj ুেত বাঁধা আেছ। 
 সহsদল কমেল ীনাথ aভয় িদেয় বেস আেছ ৷৷ 
 
        “কাশীেত bাhণi মrক আর েবশয্াi মrক িশব হেব। 
 
        “যখন হিরনােম, কালীনােম, রামনােম, চেk জল আেস তখনi সnয্া-কবচািদর িকছুi pেয়াজন নাi। 
কমর্তয্াগ হেয় যায়। কেমর্র ফল তার কােছ যায় না।” 
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        ঠাকুর আবার গান গাiেতেছন: 
 
 ভািবেল ভােবর uদয় হয়। 
 েযমন ভাব, েতমিন লাভ, মূল েস pতয্য়। 
 কালীপদ সুধাhেদ িচt যিদ রয় (যিদ িচt ডুেব রয়)। 
 তেব পূজা-েহাম যাগযj িকছু নয়। 
 
        ঠাকুর আবার গান গািহেতেছন: 
 
  িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায় ৷ 
 সnয্া তার সnয্ােন িফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷ 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায় ৷ 
 কালী কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায় ৷৷ 
 
        “তাঁেত মg হেল আর aসdুিd, পাপবুিd থােক না।” 
 
        তািntকভk -- আপিন যা বেলেছন “িবদয্ার আিম” থােক। 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্ার আিম, ভেkর আিম। দাস আিম, ভাল আিম থােক। বjাত আিম চেল যায়। (হাসয্) 
 
        তািntকভk -- আjা, আমােদর aেনক সংশয় চেল েগল। 
 
        ীরামকৃ  -- আtার সাkাৎকার হেল সব সেnহ ভ ন হয়। 
 

[তািntকভk o ভিkর তমঃ -- হাবােতর সংশয় -- a িসিd ] 
 
        “ভিkর তমঃ আন। বল, িক! রাম বেলিছ, কালী বেলিছ, আমার আবার বnন; আমার আবার কমর্ফল।” 
 
        ঠাকুর আবার গান গািহেতেছন: 
 
     আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির 
 আেখের e-দীেন না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শংকরী। 
 নািশ েগা bাhণ, হতয্া কির rণ, সুরাপান আিদ িবনাশী নারী; 
     e-সব পাতক না ভািব িতেলক (o মা) bhপদ িনেত পাির। 
 
        ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন -- িব াস! িব াস! িব াস! gr বেল িদেয়েছন, রামi সব হেয় রেয়েছন; 
‘oিহ রাম ঘট্  ঘট্ েম েলটা!’ কুকুর rিট েখেয় যােc। ভk বলেছ, ‘রাম! দাঁড়াo, দাঁড়াo rিটেত িঘ েমেখ িদi’ 
eমিন grবােকয্ িব াস। 
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        “হাবােতgেলার িব াস হয় না! সবর্দাi সংশয়! আtার সাkাৎকার না হেল সব সংশয় যায় না।2 
 
        “ dাভিk -- েকান কামনা থাকেব না, েসi ভিk dারা তাঁেক শী  পাoয়া যায়। 
 
        “aিণমািদ িসিd -- e-সব কামনা। কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, ভাi, aিণমািদ িসdাi, eকিটo থাকেল 
ঈ রলাভ হয় না; eকটু শিk বাড়েত পাের।” 
 
        “তািntকভk -- আেj, তািntক িkয়া আজকাল েকন ফেল না? 
 
        ীরামকৃ  -- সবর্া ীণ হয় না, আর ভিkপূবর্ক হয় না -- তাi ফেল না। 
 
        eiবার ঠাকুর কথা সা  কিরেতেছন। বিলেতেছন, ভিki সার; িঠক ভেkর েকান ভয় ভাবনা নাi। মা সব 
জােন। িবড়াল iঁdরেক ধের eকরকম কের, িকnt িনেজর ছানােক আর-eকরকম কের ধের। 

                                                 
1 িছদয্েn সবর্সংশয়া ... তিsn  দৃে  পরাবের।                                                               [মু েকাপিনষd , 2।2।8] 


