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a ম পিরেcদ 
 

“gণtয়বয্িতিরkং সিcদানnsrপঃ” 
“bh িtgণাতীত -- মুেখ বলা যায় না।” 

 
        মাsার -- দয়াo িক eকটা বnন? 
 
        ীরামকৃ  -- েস aেনক দূেরর কথা। দয়া সttgণ েথেক হয়। সttgেণ পালন, রেজাgেণ সৃি , তেমাgেণ 
সংহার। িকnt bh সttরজsমঃ িতনgেণর পার। pকৃিতর পার। 
 
        “েযখােন িঠক িঠক েসখােন gণ েপৗঁিছেত পাের না। েচার েযমন িঠক জায়গায় েযেত পাের না, ভয় হয় পােছ 
ধরা পেড়। সttরজsমঃ িতনgনi েচার। eকটা গl বিল ন -- 
 
        “eকিট েলাক বেনর পথ িদেয় যািcল। eমন সমেয় তােক িতনজন ডাকাত eেস ধরেল। তারা তার সবর্s 
েকেড় িনেল। eকজন েচার বলেল, আর e েলাকটােক েরেখ িক হেব? ei কথা বেল খাঁড়া িদেয়  কাটেত eল। 
তখন আর-eকজন েচার বলেল, না েহ েকেট িক হেব? eেক হাত-পা েবঁেধ eখােন েফেল যাo। তখন তােক হাত-
পা েবঁেধ oiখােনেরেখ েচােররা চেল েগল। িকছুkণ পের তােদর মেধয্ eকজন িফের eেস বলেল, ‘আহা, েতামার 
িক েলেগেছ? eস, আিম েতামার বnন খুেল িদi।’ তার বnন খুেল িদেয় েচারিট বলেল, ‘আমার সে  সে  eস, 
েতামায় সদর রাsায় তুেল িদিc।’ aেনকkণ পের সদর রাsায় eেস বলেল, ‘ei রাsা ধের যাo, oi েতামার 
বািড় েদখা যােc।’ তখন েলাকিট েচারেক বলেল, ‘মশাi, আমার aেনক uপকার করেলন, eখন আপিনo আসুন, 
আমার বািড় পযর্n যােবন।’ েচার বলেল, ‘না, আমার oখােন যাবার েজা নাi, পুিলেস েটর পােব।’ 
 
        “সংসারi aরণয্। ei বেন সttরজsমঃ িতনgণ ডাকাত, জীেবর তttjান েকেড় লয়। তেমাgণ জীেবর 
িবনাশ করেত যায়। রেজাgণ সংসাের বd কের। িকnt সttgণ, রজsমঃ েথেক বাঁচায়। সttgেণর আ য় েপেল 
কাম-েkাধ ei সব তেমাgণ েথেক রkা হয়। সttgণo আবার জীেবর সংসারবnন েমাচন কের। িকnt সttgণo 
েচার, তttjান িদেত পাের না। িকnt েসi পরম ধােম যাবার পেথ তুেল েদয়। িদেয় বেল, oi েদখ, েতামার বািড় 
oi েদখা যায়! েযখােন bhjান েসখান েথেক সttgণo aেনক দূের। 
 
        “bh িক, তা মুেখ বলা জায় না। যার হয় েস খবর িদেত পাের না।  eকটা কথা আেছ, কালাপািনেত 
জাহাজ েগেল আর িফের না। 
 
        “চার বnু মণ করেত করেত পাঁিচেল েঘরা eকটা জায়গা েদখেত েপেল। খুব uচুঁ পাঁিচল। িভতের িক আেছ 
েদখবার জনয্ সকেল বড় uৎসুক হল। পাঁিচল েবেয় eকজন uঠল। uিঁক েমের যা েদখেল, তােত aবাক হেয় ‘হা 
হা হা হা’ বেল িভতের পেড় েগল। আর েকান খবর িদল না। েয-i uেঠ েস-i ‘হা হা হা হা’ কের পেড় যায়। তখন 
খবর আর েক েদেব?” 
 

[জড়ভরত, দtােtয়, কেদব -- eঁেদর bhjান ] 
 
        “জড়ভরত, দtােtয় eঁরা bhদশর্ন কের আর খবর িদেত পােরন নাi, bhjান হেয় সমািধ হেল আর 
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‘আিম’ থােক না। তাi রামpসাদ বেলেছ, ‘আপিন যিদ না পািরস মন তেব রামpসাদেক সে  েন না।’ মেনর লয় 
হoয়া চাi, আবার ‘রামpসােদর’ aথর্াৎ aহংতেttর লয় হoয়া চাi। তেব েসi bhjান হয়।” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, কেদেবর িক jান হয় নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- েকu েকu বেল, কেদব bhসমুেdর দশর্ন-sশর্ন মাt কেরিছেলন, েনেম ডুব েদন নাi। 
তাi িফের eেস aত uপেদশ িদেয়িছেলন। েকu বেল, িতিন bhjােনর পর িফের eেসিছেলন -- েলাকিশkার 
জেনয্। পরীিkৎেক ভাগবত বলেবন আরo কত েলাকিশkা িদেবন, তাi i র তাঁর সব ‘আিম’র লয় কেরন নাi। 
িবদয্ার ‘আিম’ eক েরেখ িদেয়িছেলন। 
 

[েকশবেক িশkা -- দল (সাmpদািয়কতা) ভাল নয় ] 
 
        eকজন ভk -- bhjান হেল িক দলটল থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসেনর সে  bhjােনর কথা হিcল। েকশব বলেল, আরo বলুন। আিম বললুম, আর 
বলেল দলটল থােক না। তখন েকশব বলেল, তেব আর থাক, মশাi। (সকেলর হাসয্) তবু েকশবেক বললুম, 
‘আিম’ ‘আমার’ eিট ajান। ‘আিম কতর্া’ আর আমার ei সব stী, পুt, িবষয়, মান, সmম -- e-ভাব ajান না 
হেল হয় না। তখন েকশব বলেল, মহাশয়, ‘আিম’ তয্াগ করেল েয আর িকছুi থােক না। আিম বললুম, েকশব 
েতামােক সব ‘আিম’ তয্াগ করেত বলিছ না, তুিম ‘কাঁচা আিম’ তয্াগ কর। “আিম কতর্া” “আমার stী-পুt” “আিম 
gr” -- e-সব aিভমান, “কাঁচা আিম”। eiিট তয্াগ কের “পাকা আিম” হেয় থাক -- “আিম তাঁর দাস, আিম 
তাঁর ভk, আিম aকতর্া, িতিন কতর্া।” 
 

[ঈ েরর আেদশ েপেয় তেব ধমর্pচার করা uিচত ] 
 
        eকজন ভk -- “পাকা আিম” িক দল করেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসনেক বললুম, আিম দলপিত দল কেরিছ, আিম েলাকিশkা িদিc -- e ‘আিম’ 
“কাঁচা আিম”। মত pচার বড় কিঠন। ঈ েরর আjা বয্িতেরেক হয় না। তাঁর আেদশ চাi। েযমন কেদব 
ভাগবতকথা বলেত আেদশ েপেয়িছেলন। যিদ ঈ েরর সাkাৎকার কের েকu আেদশ পায় -- েস যিদ pচার কের, 
েলাকিশkা েদয় েদাষ নাi। তার ‘আিম’ “কাঁচা আিম” নয় -- “পাকা আিম”। 
 
        “েকশবেক বেলিছলাম, ‘কাঁচা আিম’ তয্াগ কর। ‘দাস আিম’ ‘ভেkর আিম’ eেত েকান েদাষ নাi। 
 
        “তুিম দল দল করছ। েতামার দল েথেক েলাক েভেঙ েভেঙ যােc। েকশব বলেল, মহাশয়, িতন বৎসর e-
দেল েথেক আবার o-দেল েগল। যাবার সময় আবার গালাগািল িদেয় েগল। আিম বললাম, তুিম লkণ েদখ না 
েকন, যােক তােক েচলা করেল িক হয়?” 
 

[েকশবেক িশkা -- আদয্াশিkেক মােনা ] 
 
        “আর েকশবেক বেলিছলাম, আদয্াশিkেক মােনা। bh আর শিk aেভদ -- িযিনi bh িতিনi শিk। 
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যতkণ েদহবুিd, ততkণ dেটা বেল েবাধ হয়। বলেত েগেলi dেটা। েকশব কালী (শিk) েমেনিছল। 
 
        “eকিদন েকশব িশষয্েদর সে  eখােন eেসিছল। আিম বললাম, েতামার েলকচার নব। চাঁদিনেত বেস 
েলকচার িদেল। তারপর ঘােট eেস বেস aেনক কথাবাতর্া হল। আিম বললালম, িযিনi ভগবান িতিনi eকrেপ 
ভk। িতিনi eকrেপ ভাগবত। েতামরা বল ভাগবত-ভk-ভগবান। েকশব বলেল, আর িশেষয্রাo eকসে  
বলেল, ভাগবত-ভk-ভগবান। যখন বললাম, ‘বল gr-কৃ -ৈব ব’, তখন েকশব বলেল, মহাশয়, eখন aত দূর 
নয়, তাহেল েলােক েগাঁড়া বলেব।” 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃে র মূছর্া -- মায়ার কা  েদেখ ] 
 
        “িtgনাতীত হoয়া বড় কিঠন। ঈ রলাভ না করেল হয় না। জীব মায়ার রােজয্ বাস কের। ei মায়া 
i রেক জানেত েদয় না। ei মায়া মানুষেক ajান কের েরেখেছ। hেদ eকটা eঁেড় বাছুর eেনিছল। eকিদন 
েদিখ, েসিটেক বাগােন েবঁেধ িদেয়েছ ঘাস খাoয়াবার জনয্। আিম িজjাসা করলাম, hেদ, oটােক েরাজ oখােন 
েবেধ রািখস েকন? hেদ বলেল, ‘মামা, eঁেড়িটেক েদেশ পািঠেয় িদব। বড় হেল লাঙল টানেব।’ যাi e-কথা 
বেলেছ আিম মূিছর্ত হেয় পেড় েগলাম! মেন হেয়িছল িক মায়ার েখলা! েকাথায় কামারপুকুর, িসoড় -- েকাথায় 
কলকাতা! ei বাছুড়িট যােব, oi পথ! েসখােন বড় হেব। তারপর কতিদন পের লাঙল টানেব -- eরi নাম 
সংসার, -- eরi নাম মায়া! 
 
        “aেনকkণ পের মূছর্া েভেঙিছল।” 


