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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঈ রলােভর aনn পথ -- ভিkেযাগi যুগধমর্ 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, aমৃত-সাগের যাবার aনn পথ। েয েকান pকাের e-সাগের পড়েত পারেলi হল। 
মেন কর aমৃেতর eকিট কু  আেছ। েকানরকেম ei aমৃত eকটু মুেখ পড়েলi aমর হেব; -- তা তুিম িনেজ ঝাঁপ 
িদেয়i পড়, বা িসঁিড়েত আেs আেs েনেম eকটু খাo, বা েকu েতামায় ধাkা েমের েফেলi িদক। eকi ফল। 
eকটু aমৃত আsাদন করেলi aমর হেব। 
 
        “aনn পথ -- তার মেধয্ jান, কমর্, ভিk -- েয পথ িদয়া যাo, আnিরক হেল ঈ রেক পােব। 
 
        “েমাটামুিট েযাগ িতনpকার; jানেযাগ, কমর্েযাগ, আর ভিkেযাগ। 
 
        “jানেযাগ -- jানী, bhেক জানেত চায়; েনিত েনিত িবচার কের। bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- ei িবচার 
কের। সদসৎ িবচার কের। িবচােরর েশষ েযখােন, েসখােন সমািধ হয়, আর bhjানলাভ হয়। 
 
        “কমর্েযাগ -- কমর্ dারা ঈ ের মন রাখা। তুিম যা িশখাc। aনাসk হেয় pাণায়াম, ধয্ানধারণািদ কমর্েযাগ। 
সংসারী েলােকরা যিদ aনাসk হেয় ঈ ের ফল সমপর্ণ কের, তােত ভিk েরেখ, সংসােরর কমর্ কের, েসo 
কমর্েযাগ। ঈ ের ফল সমপর্ণ কের পূজা জপািদ করার নামo কমর্েযাগ। ঈ রলাভi কমর্েযােগর uেdশয্। 
 
        “ভিkেযাগ -- ঈ েরর নামgণকীতর্ন ei সব কের তাঁেত মন রাখা। কিলযুেগর পেk ভিkেযাগ সহজ 
পথ। ভিkেযাগi যুগধমর্। 
 
        “কমর্েযাগ বড় কিঠন -- pথমতঃ, আেগi বেলিছ, সময় কi? শােst েয-সব কমর্ করেত বেলেছ, তার সময় 
িক? কিলেত আয়ু কম। তারপর aনাসk হেয়, ফল কামনা না কের, কমর্ করা ভারী কিঠন। ঈ রলাভ না করেল 
aনাসk হoয়া যায় না। তুিম হয়েতা জান না, িকnt েকাথা েথেক আসিk eেস পেড়। 
 
        “jানেযাগo -- e-যুেগ ভারী কিঠন। জীেবর eেক anগত pাণ; তােত আয়ু কম। আবার েদহবুিd েকান 
মেত যায় না। eিদেক েদহবুিd না েগেল eেকবাের jানi হেব না। jানী বেল, আিম েসi bh; আিম শরীর নi, 
আিম kুধা, তৃ া, েরাগ, েশাক, জn, মৃতুয্, সুখ, dঃখ -- e-সকেলর পার। যিদ েরাগ, েশাক, সুখ dঃখ -- e-সব 
েবাধ থােক, তুিম jানী েকমন কের হেব? eিদেক কাঁটায় হাত েকেট যােc, দরদর কের রk পড়েছ, খুব লাগেছ -
- aথচ বলেছ, কi হাত েতা কােট নাi। আমার িক হেয়েছ?” 
 

[jানেযাগ বা কমর্েযাগ যুগধমর্ নেহ ] 
 
        “তাi e যুেগর পেk ভিkেযাগ। eেত aনয্ানয্ পেথর েচেয় সহেজ ঈ েরর কােছ যাoয়া যায়। jানেযাগ 
বা কমর্েযাগ আর aনয্ানয্ পথ িদেয়o ঈ েরর কােছ যাoয়া েযেত পাের, িকnt e-সব ভারী কিঠন। 
 
        “ভিkেযাগ যুগধমর্ -- তার e-মােন নয় েয, ভk eক জায়গায় যােব, jানী বা কমর্ী আর eক জায়গায় 
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যােব। eর মােন িযিন bh jান চান, িতিন যিদ ভিkপথ ধেরo যান, তা হেলo েসi jানলাব করেবন। 
ভkবৎসল মেন করেলi bhjান িদেত পােরন।” 
 

[ভেkর িক bhjান হয়? ভk িকrপ কমর্ o িক pাথর্না কের ] 
 
        “ভk ঈ েরর সাকারrপ েদখেত চায় o তাঁর সে  আলাপ করেত চায়; -- pায় bhjান চায় না। তেব 
ঈ র icাময়, তাঁর যিদ খুিশ হয় িতিন ভkেক সকল ঐ েযর্র aিধকারী কেরন। ভিko েদন, jানo েদন। 
কলকাতায় যিদ েকu eকবার eেস পড়েত পাের তাহেল গেড়র মাঠ, সুসাiিট (Asiatic Society's 
Museum) সবi েদখেত পায়। 
 
        “কথাটা ei, eখন কলকাতায় েকমন কের আিস। 
 
        “জগেতর মােক েপেল, ভিko পােব, jানo পােব। jানo পােব, ভিko পােব। ভাবসমািধেত rপদশর্ন, 
িনিবর্কlসমািধেত aখ সিcদানn-দশর্ন হয়, তখন aহং, নাম, rপ থােক না। 
 
        “ভk বেল, মা, সকাম কেমর্ আমার বড় ভয় হয়। েস কেমর্ কামনা আেছ। েস কমর্ করেলi ফল েপেত হেব। 
আবার aনাসk হেয় কমর্ করা কিঠন। সকাম কমর্ করেত েগেল, েতামায় ভুেল যাব। তেব eমন কেমর্ কাজ নাi। 
যতিদন না েতামায় লাভ করেত পাির, ততিদন পযর্n েযন কমর্ কেম যায়। েযটুকু কমর্ থাকেব, েসটুকু কমর্ েযন 
aনাসk হেয় করেত পাির, আর সে  সে  েযন খুব ভিk হয়। আর যতিদন না েতামায় লাভ করেত পাির, 
ততিদন েকান নূতন কমর্ জড়ােত মন না যায়। তেব তুিম যখন আেদশ করেব তখন েতামার কমর্ করব। নেচৎ নয়।” 


