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ষ পিরেcদ
িবলােত কা েনর পূজা -- জীবেনর uেdশয্ কমর্ না ঈ রলাভ?
ীরামকৃ (pতােপর pিত) -- তুিম িবলােত িগেয়িছেল, িক েদখেল, সব বল।
pতাপ -- িবলােতর েলােকরা আপিন যােক কা ন বেলন, তারi পূজা কের -- aবশয্ েকu েকu ভাল েলাক
-- aনাসk েলাক আেছ। িকnt সাধারণতঃ আগােগাড়া রেজাgেণর কা । আেমিরকােতo তাi েদেখ eলুম।
[িবলাত o কমর্েযাগ -- কিলযুেগ কমর্েযাগ না ভিkেযাগ ]
ীরামকৃ (pতাপেক) -- িবষয়কেমর্ আসিk ধু েয িবলােত আেছ, eমন নয়। সব জায়গায় আেছ। তেব
িক জান? কমর্কা হেc আিদকা । সttgণ (ভিk, িবেবক, ৈবরাগয্, দয়া ei সব) না হেল ঈ রেক পাoয়া যায়
না। রেজাgেণ কােজর আড়mর হয়। তাi রেজাgণ েথেক তেমাgণ eেস পেড়। েবিশ কাজ জড়ােলi ঈ রেক
ভুিলেয় েদয়। আর কািমনী-কা েন আসিk বােড়।
“তেব কমর্ eেকবাের তয্াগ করবার েজা নাi। েতামার pকৃিতেত েতামায় কমর্ করােব। তা তুিম icা কর
আর নাi কর। তাi বেলেছ aনাসk হেয় কমর্ কর। aনাসk হেয় কমর্ করা; -- িকনা, কেমর্র ফল আকাkা
করেব না। েযমন পূজা জপতপ করেছা, িকnt েলাকমানয্ হবার িকmা পুণয্ করবার জনয্ নয়।
“erপ aনাসk হেয় কমর্ করার নাম কমর্েযাগ। ভারী কিঠন। eেক কিলযুগ, সহেজi আসিk eেস যায়।
মেন করিছ aনাসk হেয় কাজ করিছ িকnt েকাn িদক িদেয় আসিk eেস যায়, জানেত েদয় না। হয়েতা পূজা
মেহাৎসব করলুম, িক aেনক গিরব কাঙালেদর েসবা করলুম -- মেন করলুম েয, aনাসk হেয় করিছ, িকnt
েকাn িদক িদেয় েলাকমানয্ হবার icা হেয়েছ, জানেত েদয় না। তেব eেকবাের aনাসk হoয়া সmব েকবল
তাঁর, যাঁর ঈ র দশর্ন হেয়েছ।”
eকজন ভk -- যাঁরা ঈ রেক লাভ কেরন নাi তাঁেদর uপায় িক? তাঁরা িক িবষয়কমর্ সব েছেড় েদেবন?
ীরামকৃ -- কিলেত ভিkেযাগ। নারদীয় ভিk। ঈ েরর নামgণগান o বয্াকুল হেয় pাথর্না করা; ‘েহ
ঈ র, আমায় jান দাo, আমায় েদখা দাo।’ কমর্েযাগ বড় কিঠন। তাi pাথর্না করেত হয়, ‘েহ ঈ র, আমার কমর্
কিমেয় দাo। আর েযটুকু কমর্ েরেখেছা, েসটুকু েযন েতামার কৃপায় aনাসk হেয় করেত পাির। আর েযন েবিশ
কমর্ জড়ােত না icা হয়।’
“কমর্ ছাড়বার েজা নাi। আিম িচnা করিছ, আিম ধয্ান করিছ, eo কমর্। ভিkলাভ করেল িবষয়কমর্
আপনা-আপিন কেম যায়। আর ভাল লােগ না। oলা িমছিরর পানা েপেল িচেটgেড়র পানা েক েখেত চায়?”
eকজন ভk -- িবেলেতর েলােকরা েকবল “কমর্ কর” কের। কমর্ তেব জীবেনর uেdশয্ নয়?
ীরামকৃ -- জীবেনর uেdশয্ ঈ রলাভ। কমর্ েতা আিদকা ; জীবেনর uেdশয্ হেত পাের না। তেব
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িন ামকমর্ eকিট uপায়, -- uেdশয্ নয়।
“শmু বলেল, eখন ei আশীবর্াদ কrন েয, টাকা আেছ, েসgিল সdয্েয় যায়, -- হাসপাতাল, িডেsনসাির
করা, রাsা-ঘাট করা, কুেয়া করা ei সেব। আিম বললাম, e-সব কমর্ aনাসk হেয় করেত পারেল ভাল, িকnt
তা বড় কিঠন। আর যাi েহাক eিট েযন মেন থােক েয, েতামার মানবজেnর uেdশয্ ঈ রলাভ। হাসপাতাল,
িডেsনসাির করা নয়! মেন কর ঈ র েতামার সামেন eেলন; eেস বলেলন, তুিম বর লo। তাহেল তুিম িক
বলেব, আমায় কতকgেলা হাসপাতাল, িডেsনসাির কের দাo, না বলেব -- েহ ভগবান, েতামার পাদপেd েযন
dাভিk হয়, আর েযন েতামােক আিম সবর্দা েদখেত পাi। হাসপাতাল, িডেsনসাির -- e-সব aিনতয্ বst।
ঈ রi বst আর সব aবst। তাঁেক লাভ হেল আবার েবাধ হয়, িতিনi কতর্া আমরা aকতর্া। তেব েকন তাঁেক েছেড়
নানা কাজ বািড়েয় মির? তাঁেক লাভ হেল তাঁর icায় aেনক হাসপাতাল, িডেsনসাির হেত পাের। তাi বলিছ,
কমর্ আিদকা । কমর্ জীবেনর uেdশয্ নয়। সাধন কের আরo eিগেয় পড়। সাধন করেত করেত আরo eিগেয়
পড়েল েশেষ জানেত পারেব েয ঈ রi বst, আর সব aবst, ঈ রলাভi জীবেনর uেdশয্।
“eকজন কাঠুের বেন কাঠ কাটেত িগিছল। হঠাৎ eক bhচারীর সে েদখা হল। bhচারী বলেলন, ‘oেহ,
eিগেয় পেড়া।’ কাঠুের বািড়েত িফের eেস ভাবেত লাগল bhচারী eিগেয় েযেত বলেলন েকন?
“eiরকেম িকছুিদন যায়। আর-eকিদন মেন পড়ল bhচারী বেলেছন, ‘eিগেয় পড়।’ তখন আবার বেন
িগেয় eিগেয় েদেখ নদীর ধাের rেপার খিন। e-কথা েস sেpo ভােব নাi। তখন খিন েথেক েকবল rেপা িনেয়
িগেয় িবিk করেত লাগল। eত টাকা হল েয আি ল হেয় েগল।
“আবার িকছুিদন যায়। eকিদন বেস ভাবেছ bhচারী েতা আমােক rেপার খিন পযর্n েযেত বেলন নাi -িতিন েয eিগেয় েযেত বেলেছন। eবার নদীর পাের িগেয় েদেখ, েসানার খিন! তখন েস ভাবেল, oেহা! তাi
bhচারী বেলিছেলন, eিগেয় পড়।
“আবার িকছুিদন পের eিগেয় েদেখ, হীের মািণক রািশকৃত পেড় আেছ। তখন তার কুেবেরর মেতা ঐ যর্
হল।
“তাi বলিছ েয, যা িকছু কর না েকন, eিগেয় েগেল আরo ভাল িজিনস পােব। eকটু জপ কের udীপন
হেয়েছ বেল মেন কেরা না, যা হবার তা হেয় েগেছ। কমর্ িকnt জীবেনর uেdশয্ নয়। আরo eেগাo, কমর্ িন াম
করেত পারেব। তেব, িন ামকমর্ বড় কিঠন, তাi ভিk কের বয্াকুল হেয় তাঁেক pাথর্না কর, ‘েহ ঈ র, েতামার
পাদপেd ভিk দাo, আর কমর্ কিমেয় দাo; আর েযটুকু রাখেব, েসটুকু কমর্ েযন িন াম হেয় করেত পাির’।
“আরo eিগেয় েগেল ঈ রেক লাভ হেব। তাঁেক দশর্ন হেব। kেম তাঁর সে আলাপ কথাবাতর্া হেব।”
েকশেবর sগর্লােভর পর মিnেরর েবদী লiয়া েয িববাদ হয়, eiবার তাহার কথা পিড়ল।
ীরামকৃ (pতােপর pিত) -- নিছ েতামার সে েবদী িনেয় নািক ঝগড়া হেয়েছ। যারা ঝগড়া কেরেছ,
তারা েতা সব হের, পয্ালা, প া! (সকেলর হাসয্)
(ভkেদর pিত) -- “েদখ, pতাপ, aমৃত -- e-সব শাঁখ বােজ। আর যা সব ন তােদর েকান আoয়াজ
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নাi।” (সকেলর হাসয্)
pতাপ -- মহাশয়, বােজ যিদ বলেলন েতা আঁেবর কিশo বােজ।
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