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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk িবজয় েগাsামীর িনজর্েন সাধন 
 
        ীযুk িবজয় েগাsামী সেব গয়া হiেত িফিরয়ােছন। েসখােন aেনকিদন িনজর্েন বাস o সাধুস  হiয়ািছল। 
ekেণ িতিন ৈগিরকবসন পিরধান কিরয়ােছন। aবsা ভারী সুnর, েযন সবর্দা anমুর্খ। পরমহংসেদেবর িনকট 
েহঁটমুখ হiয়া রিহয়ােছন, েযন মg হiয়া িক ভািবেতেছন। 
 
        িবজয়েক েদিখেত েদিখেত পরমহংসেদব তাঁহােক বিলেলন, “িবজয়! তুিম িক বাসা পাকেড়ছ? 
 
        “েদখ, dজন সাধু মণ করেত করেত eকিট শহের eেস পেড়িছল। eকজন হাঁ কের শহেরর বাজার, 
েদাকান, বািড় েদখিছল; eমন সময় aপরিটর সে  েদখা হল। তখন েস সাধুিট বলেল, তুিম হাঁ কের শহর েদখছ -
- তিl-তlা েকাথায়? pথম সাধুিট বলেল, আিম আেগ বাসা পাকেড়, তিl-তlা েরেখ, ঘের চািব িদেয়, 
িনি n হেয় েবিরেয়িছ। eখন শহের রঙ েদেখ েবড়ািc। তাi েতামায় িজjাসা করিছ, তুিম িক বাসা পাকেড়ছ? 
(মাsার iতয্িদর pিত), েদখ, িবজেয়র eতিদন েফায়ারা চাপা িছল, eiবার খুেল েগেছ।” 
 

[িবজয় o িশবনাথ -- িন ামকমর্ -- সnয্াসীর বাসনাতয্াগ ] 
 
        (িবজেয়র pিত) -- েদখ, িশবনােথর ভারী ঝ াট। খবেরর কাগজ িলখেত হয়, আর aেনক কমর্ করেত হয়। 
িবষয়কমর্ করেলi aশািn হয়, aেনক ভাবনা-িচnা েজােট। 
 
        “ ীমdাগবেত আেছ েয, aবধূত চিbশ grর মেধয্ িচলেক eকিট gr কেরিছেলন। eক জায়গায় েজেলরা 
মাছ ধরিছল, eকিট িচল eেস মাছ েছাঁ েমের িনেয় েগল। িকnt মাছ েদেখ েপছেন েপছেন pায় eক হাজার কাক 
িচলেক তাড়া কের েগল, আর সে  সে  কা কা কের বড় েগালমাল করেত লাগল। মাছ িনেয় িচল েযিদেক যায়, 
কাকgেলাo তাড়া কের েসiিদেক েযেত লাগল। দিkণিদেক িচলটা েগল, কাকgেলাo েসiিদেক েগল; আবার 
utরিদেক যখন েস েগল, oরাo েসiিদেক েগল। eirেপ পূবর্িদেক o পি মিদেক িচল ঘুরেত লাগল। েশেষ 
বয্িত বয্s হেয় ঘুরেত ঘুরেত মাছটা তার কাছ েথেক পেড় েগল। তখন কাকgেলা িচলেক েছেড় মােছর িদেক েগল। 
িচল তখন িনি n হেয় eকটা গােছর ডােলর uপর িগেয় বসল। বেস ভাবেত লাগল -- oi মাছটা যত েগাল 
কেরিছল। eখন মাছ কােছ নাi, আিম িনি n হলুম। 
 
        “aবধূত িচেলর কােছ ei িশkা করেলন েয, যতkণ সে  মাছ থােক aথর্াৎ বাসনা থােক ততkণ কমর্ 
থােক আর কেমর্র দrন ভাবনা, িচnা, aশািn। বাসনাতয্াগ হেলi কমর্kয় হয় আর শািn হয়। 
 
        “তেব িন ামকমর্ ভাল। তােত aশািn হয় না। িকnt িন ামকমর্ করা বড় কিঠন। মেন করিছ, িন ামকমর্ 
করিছ, িকnt েকাথা েথেক কামনা eেস পেড়, জানেত েদয় না। আেগ যিদ aেনক সাধন থােক, সাধেনর বেল েকu 
েকu িন ামকমর্ করেত পাের। ঈ রদশর্েনর পর িন ামকমর্ aনায়ােস করা যায়। ঈ রদশর্েনর পর pায় কমর্তয্াগ 
হয়; di-eকজন (নারদািদ) েলাকিশkার জনয্ কমর্ কের।” 
 

[সnয্াসী স য় কিরেব না -- েpম হেল কমর্তয্াগ হয় ] 
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        “aবধূেতর আর-eকিট gr িছল -- েমৗমািছ! েমৗমািছ aেনক কে  aেনকিদন ধের মধু স য় কের। িকnt 
েস মধু িনেজর েভাগ হয় না। আর-eকজন eেস চাক েভেঙ িনেয় যায়। েমৗমািছর কােছ aবধূত ei িশখেলন েয, 
স য় করেত নাi। সাধুরা ঈ েরর uপর েষাল আনা িনভর্র করেব। তােদর স য় করেত নাi। 
 
        “eিট সংসারীর পেk নয়। সংসারীর সংসার পরিতপালন করেত হয়। তাi স েয়র দরকার হয়! পn ছী 
(পািখ) আuর দরেবশ (সাধু) স য় কের না। িকnt পািখর ছানা হেল স য় কের -- ছানার জনয্ মুেখ কের খাবার 
আেন। 
 
        “েদখ িবজয়, সাধুর সে  যিদ পুঁটিল-পাটলা থােক, পেনরটা গাঁেটায়ালা যিদ কাপড়-বুচিক থােক তাহেল 
তােদর িব াস কেরা না। আিম বটতলায় oiরকম সাধু েদেখিছলাম। d-িতনজন বেস আেছ, েকu ডাল বাছেছ, 
েকu েকu কাপড় েসলাi করেছ, আর বড় মানুেষর বািড়র ভা ারার গl করেছ। বলেছ, ‘আের o বাবুেন লােখা 
rেপয়া খরচ িকয়া, সাধু েলাকেকা বhৎ িখলায়া -- পুির, িজেলবী, েপড়া, বরফী, মালপুয়া, বhৎ িচজ ৈতয়ার 
িকয়া।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- ঈ েরর pিত েpম আসেল কমর্তয্াগ আপিন হেয় যায়। যােদর ঈ র কমর্ 
করােcন, তারা কrক। েতামার eখন সময় হেয়েছ।  -- সব েছেড় তুিম বেলা, “মন, তুi েদখ আর আিম েদিখ, 
আর েযন েকu নািহ েদেখ।” 
 
        ei বিলয়া ভগবান ীরামকৃ  েসi aতুলনীয় কে  মাধুযর্ বষণর্ কিরেত কিরেত গান গািহেলন: 
 
 যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক, 
 মন তুi েদখ আর আিম েদিখ, আর েযন েকu নািহ েদেখ। 
 কামািদের িদেয় ফাঁিক, আয় মন িবরেল েদিখ, 
 রসনার সে  রািখ, েস েযন মা বেল ডােক। 
 (মােঝ মােঝ েস েযন মা বেল ডােক) ৷৷ 
 কুrিচ কুমntী যত, িনকট হেত িদo নােকা 
 jাননয়নেক pহরী েরেখা, েস েযন সাবধােন থােক। 
  (খুব েযন সাবধােন থােক) ৷৷ 
 
        (িবজেয়র pিত) -- “ভগবােনর শরণাগত হেয় eখন লjা, ভয় -- e-সব তয্াগ কর। ‘আিম হিরনােম যিদ 
নািচ, েলােক আমায় িক বলেব’ -- e-সব ভাব তয্াগ কর।” 
 

[লjা -- ঘৃণা -- ভয় ] 
 
        “লjা, ঘৃণা, ভয় িতন থাকেত নয়। লjা, ঘৃণা, ভয়, জািত আিভমান, েগাপন icা -- e-সব পাশ। e-সব 
েগেল জীেবর মুিk হয়। 
 
        “পাশবd জীব, পাশমুk িশব। ভগবােনর েpম -- dলর্ভ িজিনস। pথেম stীর েযমন sামীেত িন া, েসirপ 
িন া যিদ ঈ েরেত হয় তেবi ভিk হয়। dাভিk হoয়া বড় কিঠন। ভিkেত pাণ মন ঈ েরেত লীন হয়। 
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        “তারপর ভাব। ভােবেত মানুষ aবাk  হয়। বায়ু িsর হেয় যায়। আপিন কুmক হয়। েযমন বn ুেক gিল 
েছাড়বার সময়, েয বয্িk gিল েছােড় েস বাকয্শূনয্ হয় o তার বায়ু িsর হেয় যায়। 
 
        “েpম হoয়া aেনক দূেরর কথা। ৈচতনয্েদেবর েpম হেয়িছল। ঈ ের েpম হেল বািহেরর িজিনস ভুল হেয় 
যায়। জগৎ ভুল হেয় যায়। িনেজর েদহ েয eত িpয় িজিনস -- তাo ভুল হেয় যায়।” 
 
        ei বিলয়া পরমহংসেদব আবার গান গািহেতেছন: 
 
  েসিদন কেব বা হেব? 
 হির বিলেত ধারা েবেয় পড়েব (েসিদন কেব বা হেব?) 
      সংসার বাসনা যােব (েসিদন কেব বা হেব?) 
      aে  পুলক হেব (েসিদন কেব বা হেব?)। 


