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dাদশ পিরেcদ 
 

গৃহsা েম ঈ রলাভ -- uপায় 
 
        ীরামকৃ  -- গান নেল? “কালীনােম দাoের েবড়া, ফসেল তছrপ হেব না।” ঈ েরর শরণাগত হo, সব 
পােব। “েস েয মুkেকশীর শk েবড়া, তার কােছেত যম েঘেঁস না।” শk েবড়া। তাঁেক যিদ লাভ করেত পার, 
সংসার aসার বেল েবাধ হেব না। েয তাঁেক েজেনেছ, েস েদেখ েয জীবজগৎ েস িতিনi হেয়েছন। েছেলেদর 
খাoয়ােব, েযন েগাপালেক খাoয়ােc। িপতা মাতােক ঈ র-ঈ রী েদখেব o েসবা করেব। তাঁেক েজেন সংসার 
করেল িববািহতা stীর সে  pায় ঐিহক সmn থােক না। dজেনi ভk, েকবল ঈ েরর কথা কয়, ঈ েরর pস  
লেয় থােক। ভেkর েসবা কের। সবর্ভূেত িতিন আেছন, তাঁর েসবা dজেন কের। 
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, erপ stী-পুrষ েতা েদখা যায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- আেছ, aিত িবরল। িবষয়ী েলােকরা তােদর িচনেত পাের না। তেব erপিট হেত েগেল 
dজেনরi ভাল হoয়া চাi। dজেনi যিদ েসi ঈ রানn েপেয় থােক, তাহেলi eিট সmব হয়। ভগবােনর িবেশষ 
কৃপা চাi। না হেল সবর্দা aিমল হয়। eকজনেক তফােত েযেত হয়। যিদ না িমল হয়, তাহেল বড় যntণা। stী 
হয়েতা রাতিদন বেল, ‘বাবা েকন eখােন িবেয় িদেল! না েখেত েপলুম, না বাছােদর খাoয়ােত পারলুম; না পরেত 
েপলুম, না বাছােদর পরােত েপলুম, না eকখানা গয়না! তুিম আমায় িক সুেখ েরেখেছা! চkু বুেজ ঈ র ঈ র 
করেছন! o-সব পাগলািম ছােড়া!’ 
 
        ভk -- e-সব pিতবnক আেছ, আবার হয়েতা েছেলরা aবাধয্। তারপর কত আপদ আেছ। তেব, মহাশয় 
uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- সংসাের েথেক সাধন করা বড় কিঠন। aেনক বয্াঘাত। তা আর েতামােদর বলেত হেব না। -- 
েরাগ-েশাক, দািরd, আবার stীর সে  িমল নাi, েছেল aবাধয্, মূখর্, েগাঁয়ার। 
 
        “তেব uপায় আেছ। মােঝ মােজ িনজর্েন িগেয় তাঁেক pাথর্না করেত হয়, তাঁেক লাভ করবার জনয্ েচ া 
করেত হয়।” 
 
        pিতেবশী -- বািড় েথেক েবিরেয় েযেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- eেকবাের নয়। যখন aবসর পােব, েকান িনজর্ন sােন িগেয় eকিদন-dিদন থাকেব -- েযন 
েকান সংসােরর সে  সmn না থােক, েযন েকান িবষয়ী েলাকেদর সে  সাংসািরক িবষয় লেয় আলাপ না করেত 
হয়। হয় িনজর্েন বাস, নয় সাধুস । 
 
        pিতেবশী -- সাধু িচনব েকমন কের? 
 
        ীরামকৃ  -- যাঁর মন pাণ anরাtা ঈ ের গত হেয়েছ, িতিনi সাধু। িযিন কািমনী-কা নতয্াগী, িতিনi 
সাধু। িযিন সাধু stীেলাকেক ঐিহক চেk েদেখন না, সবর্দাi তােদর anের থােকন, -- যিদ stীেলােকর কােছ 
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আেসন, তাঁেক মাতৃবৎ েদেখন o পূজা কেরন। সাধু সবর্দা ঈ রিচnা কেরন, ঈ রীয় কথা বi কথা কন না। আর 
সবর্ভূেত ঈ র আেছন েজেন তােদর েসবা কেরন। েমাটামুিট eigিল সাধুর লkণ। 
 
        pিতেবশী -- িনজর্েন বরাবর থাকেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- ফুটপােতর গাছ েদেখছ? যতিদন চারা, ততিদন চািরিদেক েবড়া িদেত হয়। না হেল ছাগল-
গrেত েখেয় েফলেব। গােছর gঁিড় েমাটা হেল আর েবড়ার দরকার নাi। তখন হািত েবঁেধ িদেলo গাছ ভাঙেব না। 
gঁিড় যিদ কের িনেত পার আর ভাবনা িক, ভয় িক? িবেবক লাভ করবার েচ া আেগ কর। েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙ, 
হােত আঠা জড়ােব না। 
 
        pিতেবশী -- িবেবক কাহােক বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র সৎ আর সব aসৎ -- ei িবচার। সৎ মােন িনতয্। aসৎ -- aিনতয্। যার িবেবক 
হেয়েছ, েস জােন ঈ রi বst আর সব aবst। িবেবক uদয় হেল ঈ রেক জানবার icা হয়। aসৎেক ভালবাসেল 
-- েযমন েদহসুখ, েলাকমানয্, টাকা -- ei সব ভালবাসেল -- ঈ র, িযিন সৎsrপ, তাঁেক জানেত icা হয় না। 
সদসৎ িবচার eেল তেব ঈ রেক খুঁজেত icা কের। 
 
        “েশান, eকটা গান েশান: 
 
 আয় মন, েবড়ােত যািব। 
 কালী-কlতrমূেল ের মন, চাির ফল কুড়ােয় পািব ৷৷ 
 pবৃিt িনবৃিt জায়া, (তার) িনবৃিtের সে  লিব। 
 oের িবেবক নােম তার েবটা, তtt-কথা তায় সুধািব ৷৷ 
 িচ a িচের লয় িদবয্ ঘের কেব িব। 
 যখন di সতীেন িপিরত হেব, তখন শয্ামা মােক পািব ৷৷ 
 aহংকার aিবদয্া েতার, িপতামাতায় তািড়েয় িদিব। 
 যিদ েমাহ-গেতর্ েটেন লয়, ৈধযর্-েখাঁটা ধের রিব ৷৷ 
 ধমর্াধমর্ dেটা aজা, তুc েখাঁটায় েবঁেধ থুিব। 
 যিদ না মােন িনেষধ, তেব jান-খে  বিল িদিব ৷৷ 
 pথম ভাযর্ার সnােনের দূর হেত বুঝাiিব। 
 যিদ না মােন pেবাধ, jান-িসnু মােঝ ডুবাiিব ৷৷ 
 pসাদ বেল, eমন হেল কােলর কােছ জবাব িদিব। 
 তেব বাপু বাছা বােপর ঠাকুর মেনর মেতা মন হিব ৷৷ 
 
        “মেন িনবৃিt eেল তেব িবেবক হয়, িবেবক হেল তtt-কথা মেন uেঠ। তখন মেনর েবড়ােত েযেত সাধ হয়, 
কালী-কlতrমূেল। েসi গাছতলায় েগেল। ঈ েরর কােছ েগেল, চার ফল কুিড়েয় পােব -- aনায়ােস পােব, 
কুিড়েয় পােব -- ধমর্, aথর্, কাম, েমাk। তাঁেক েপেল ধমর্, aথর্, কাম বা সংসারীর দরকার তাo হয় -- যিদ েকu 
চায়।” 
 
        pিতেবশী -- তেব সংসার মায়া বেল েকন? 
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[িবিশ াৈdতবাদ o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 

 
        ীরামকৃ  -- যতkণ i রেক না পাoয়া যায়, ততkণ “েনিত েনিত” কের তয্াগ করেত হয়। তাঁেক যারা 
েপেয়েছ, তারা জােন েয িতিনi সব হেয়েছন। তখন েবাধ হয় -- ঈ র-মায়া-জীব-জগৎ। জীবজগৎসুd িতিন। যিদ 
eকটা েবেলর েখালা, শাঁস, িবিচ আলাদা করা যায়, আর eকজন বেল, েবলটা কত oজেন িছল েদখ েতা, তুিম িক 
েখালা িবিচ েফেল শাঁসটা েকবল oজন করেব? না; oজন করেত হেল েখালা িবিচ সমs ধরেত হেব। ধরেল তেব 
বলেত পারেব, েবলটা eত oজেন িছল। েখালাটা েযন জগৎ। জীবgিল েযন িবিচ। িবচােরর সময় জীব আর 
জগৎেক aনাtা বেলিছেল, aবst বেলিছেল। িবচার করবার সময় শাঁসেকi সার, েখালা আর িবিচেক aসার বেল 
েবাধ হয়। িবচার হেয় েগেল, সমs জিড়েয় eক বেল েবাধ হয়। আর েবাধ হয়, েয সttােত শাঁস েসi সttা িদেয়i 
েবেলর েখালা আর িবিচ হেয়েছ। েবল বুঝেত েগেল সব বুিঝেয় যােব। 
 
        “aনুেলাম িবেলাম। েঘােলরi মাখন, মাখেনরi েঘাল। যিদ েঘাল হেয় থােক েতা মাখনo হেয়েছ। যিদ 
মাখন হেয় থােক, তাহেল েঘালo হেয়েছ। আtা যিদ থােকন, েতা aনাtাo আেছ। 
 
        “যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা (Phenomenal world) । যাঁরi লীলা তাঁরi িনতয্ (Absolute) । িযিন ঈ র 
বেল েগাচর হন, িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। েয েজেনেছ েস েদেখ েয িতিনi সব হেয়েছন -- বাপ, মা, েছেল 
pিতেবশী, জীবজnt, ভাল-মn, িচ, a িচ সমs।” 
 

[পাপেবাধ -- Sense of Sin and Responsibility] 
 
        pিতেবশী -- তেব পাপ পূণয্ নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- আেছ, আবার নাi। িতিন যিদ aহংতtt, (Ego) েরেখ েদন, তাহেল েভদবুিdo েরেখ েদন। 
িতিন d-eকজেনেত aহংকার eেকবাের পঁুেছ েফেলন -- তারা পাপ-পুণয্ ভাল-মেnর পার হেয় যায়। ঈ রদশর্ন 
যতkণ না হয় ততkণ েভদবুিd ভাল-মn jান থাকেবi থাকেব। তুিম মূেখ বলেত পার, আমার পাপ-পুণয্ সমান 
হেয় েগেছ; িতিন েযমন করােcন, েতমিন করিছ। িকnt anের জান েয, o-সব কথা মাt; মn কাজিট করেলi 
মন ধুকধুক করেব। ঈ রদশর্েনর পরo তাঁর যিদ icা হয়, িতিন “দাস আিম” েরেখ েদন। েস aবsায় ভk বেল -
- আিম দাস, তুিম pভু। েস ভেkর ঈ রীয় কথা, ঈ রীয় কাজ ভাল লােগ; ঈ রিবমুখ েলাকেক ভাল লােগ না; 
i র ছাড়া কাজ ভাল লােগ না। তেবi হল, erপ ভেkেতo িতিন েভদবুিd রােখন। 
 
        pিতেবশী -- মহাশয় বলেছন, ঈ রেক েজেন সংসার কর। তাঁেক িক জানা যায়? 
 

[The "Unknown and Unknowable"] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক iিndয় dারা বা e-মেনর dারা জানা যায় না। েয-মেন িবষয়বাসনা নাi েসi dমেনর 
dারা তাঁেক জানা যায়। 
 
        pিতেবশী -- ঈ রেক েক জানেত পাের? 
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        ীরামকৃ  -- িঠক েক জানেব? আমােদর যতটুকু দরকার, ততটুকু হেলi হল। আমার eক পাতকুয়া জেলর 
িক দরকার? eকঘিট হেলi খুব হল। িচিনর পাহােরর কােছ eকটা িপঁপেড় িগছল। তার সব পাহাড়টার িক দরকার? 
eকটা-dেটা দানা হেলi েহu-েঢu হয়। 
 
        pিতেবশী -- আমােদর েয িবকার, eকঘিট জেল হয় িক? icা কের ঈ েক সব বুেঝ েফিল! 
 

[সংসার -- িবকারেযাগ o ঔষধ -- “মােমকং শরণং bজ” ] 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট। িকnt িবকােরর ঔষধo আেছ। 
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, িক ঔষধ? 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুস , তাঁর নামgণগান, তাঁেক সবর্দা pাথর্না। আিম বেলিছলাম, মা, আিম jান চাi না; 
ei নাo েতামার jান, ei নাo েতামার ajান, -- মা আমায় েতামার পাদপেd েকবল dাভিk দাo। আর 
আিম িকছুi চাi নাi। 
 
        “েযমন েরাগ, তার েতমিন ঔষধ। গীতায় িতিন বেলেছন, ‘েহ aজুর্ন, তুিম আমার শরণ লo, েতামােক 
সবরকম পাপ েথেক আিম মুk করব।’ তাঁর শরণাগত হo, িতিন সdুিd েদেবন। িতিন সব ভার লেবন। তখন 
সবরকম িবকার দূের যােব। e-বুিd িদেয় িক তাঁেক বুঝা যায়? eকেসর ঘিটেত িক চারেসর দূধ ধের? আর িতিন 
না বুঝােল িক বুঝা যায়? তাi বলিছ -- তাঁর শরণাগত হo -- তাঁর যা icা িতিন কrন। িতিন icাময়। মানুেষর 
িক শিk আেছ?” 
 


