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িdতীয় পিরেcদ
িবজয় েগাsামীর pিত uপেদশ
িবজয় তখনo সাধারণ bাhসমাজভুk, oi bাhসমােজ eকজন েবতনেভাগী আচাযর্। আজকাল িতিন
bাhসমােজর সব িনয়ম মািনয়া চিলেত পািরেতেছন না। সাকারবাদীেদর সে o িমিশেতেছন। ei সকল লiয়া
সাধারণ bাhসমােজর কতৃপ
র্ kীয়েদর সে তাঁহার মনাnর হiেতেছ। সমােজর bাhভkেদর aেনেকi তাঁহার
uপর aসnt হiয়ােছন। ঠাকুর হঠাৎ িবজয়েক লkয্ কিরয়া আবার বিলেতেছন।
ীরামকৃ (িবজেয়র pিত সহােসয্) -- তুিম সাকারবাদীেদর সে েমেশা বেল েতামার নািক বড় িনnা
হেয়েছ? েয ভগবােনর ভk তার কূটs বুিd হoয়া চাi। েযমন কামারশােলর নাi। হাতুিড়র ঘা aনবরত পড়েছ,
তবু িনিবর্কার। aসৎ েলােক েতামােক কত িক বলেব, িনnা করেব! তুিম যিদ আnিরক ভগবানেক চাo, তুিম সব
সহয্ করেব। d েলােকর মেধয্ েথেক িক আর ঈ রিচnা হয় না? েদখ না, ঋিষরা বেনর মেধয্ ঈ রেক িচnা
করেতা। চািরিদেক বাঘ, ভাlুক, নানা িহংs জnt। aসৎ েলােকর, বাঘ ভাlুেকর sভাব; েতেড় eেস aিন করেব।
“ei কেয়কিটর কাছ েথেক সাবধান হেত হয়! pথম, বড়মানুষ। টাকা েলাকজন aেনক, মেন করেল
েতামার aিন করেত পাের; তােদর কােছ সাবধােন কথা কiেত হয়। হয়েতা যা বেল, সায় িদেয় েযেত হয়!
তারপর কুকুর। যখন কুকুর েতেড় আেস িক েঘu েঘu কের, তখন দাঁিড়েয় মুেখর আoয়াজ কের তােক ঠা া
করেত হয়। তারপর ষাঁড়। gঁতুেত eেল, তােকo মুেখর আoয়াজ কের ঠা া করেত হয়। তারপর মাতাল। যিদ
রািগেয় দাo, তাহেল বলেব, েতার েচৗdপুrষ, েতার েহন েতন, -- বেল গালাগািল িদেব। তােক বলেত হয়, িক
খুেড়া েকমন আছ? তাহেল খুব খুিশ হেয় েতামার কােছ বেস তামাক খােব।
“aসৎ েলাক েদখেল আিম সাবধান হেয় যাi। যিদ েকu eেস বেল, oেহ hঁেকাটুেকা আেছ? আিম বিল
আেছ।
“েকu েকu সােপর sভাব। তুিম জান না, েতামায় েছাবল েদেব। েছাবল সামলােত aেনক িবচার আনেত
হয়। তা না হেল হয়েতা েতামার eমন রাগ হেয় েগল েয, তার আবার uলেট aিন করেত icা হয়। তেব মােঝ
মােঝ সৎস বড় দরকার। সৎস কেl তেব সদসৎ িবচার আেস।”
িবজয় -- aবসর নাi, eখােন কােজ আবd থািক।
ীরামকৃ -- েতামরা আচাযর্; aেনয্র ছুিট হয়, িকnt আচােযর্র ছুিট নাi। নােয়ব eকধার শািসত কেl পর,
কিমদার আর-eকধার শাসন করেত তােক পাঠান। তাi েতামার ছুিট নাi। (সকেলর হাসয্)
িবজয় (কৃতা িল হiয়া) -- আপিন eকটু আশীবর্াদ কrন।
ীরামকৃ -- o-সব ajােনর কথা। আশীবর্াদ ঈ র করেবন।
[গৃহs bhjানীেক uপেদশ -- গৃহsা ম o সnয্াস ]
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িবজয় -- আjা, আপিন িকছু uপেদশ িদন।
ীরামকৃ (সমাজগৃেহর চতুিদর্েক দৃি িনেkপ কিরয়া, সহােসয্) -- e eরকম েবশ! সাের মােত সারo
আেছ, মাতo আেছ। (সকেলর হাসয্) আিম েবশ কািটেয় jেল েগিছ। (সকেলর হাসয্) নk েখলা জান? সেতর
েফাঁটার েবিশ হেল jেল যায়। eকরকম তাস েখলা। যারা সেতর েফাঁটার কেম থােক, যারা পাঁেচ থােক, সাত
থােক, দেশ থােক, তারা েসয়ানা। আিম েবিশ কািটেয় jেল েগিছ।
“েকশব েসন বািড়েত েলকচার িদেল। আিম েনিছলুম। aেনক েলাক বেস িছল। িচেকর িভতের েমেয়রা
িছল। েকশব বলেল, ‘েহ ঈ র, তুিম আশীবর্াদ কর, েযন আমরা ভিk-নদীেত eেকবাের ডুেব যাi।’ আিম েহেস
েকশবেক বললুম, ভিk-নদীেত যিদ eেকবাের ডুেব যােব, তাহেল িচেকর িভতর যাঁরা রেয়েছন, oঁেদর দশা িক
হেব? তেব eক কমর্ কেরা, ডুব েদেব, আর মােঝ মােঝ আড়ায় uঠেব। eেকবাের ডুেব তিলেয় েযo না। ei কথা
েন েকশব আর সকেল েহা-েহা কের হাসেত লাগল।
“তা েহাক। আnিরক হেল সংসােরo ঈ রলাভ করা যায়। ‘আিম o আমার’ -- eiিট ajান। েহ ঈ র,
তুিম o েতামার -- eiিট jান।
“সংসাের থােকা, েযমন বড়মানুেষর বািড়র িঝ। সব কাজ কের, েছেল মানুষ কের, বাবুর েছেলেক বেল
আমার হির, িকnt তার মন েদেশ পেড় থােক। েতমিন সংসাের সব কমর্ কর িকnt ঈ েরর িদেক মন েরেখা। আর
েজেনা েয, গৃহ, পিরবার পুt -- e-সব আমার নয়, e-সব তাঁর। আিম েকবল তাঁর দাস।
“আিম মেন তয্াগ করেত বিল। সংসারতয্াগ বিল না। aনাসk হেয় সংসাের েথেক, আnিরক চাiেল, তাঁেক
পাoয়া যায়।”
[bাhসমাজ o ধয্ানেযাগ -- Yoga Subjective and Objective]
(িবজেয়র pিত) -- “আিমo চkু বুেজ ধয্ান কtুম। তারপর ভাবলুম। eমন কlেল (চkু বুজেল) ঈ র
আেছন, আর eমন কlেল (চkু খুলেল) িক ঈ র নাi, চkু খুেলo েদখিছ, ঈ র সবর্ভূেত রেয়েছন। মানুষ,
জীবজnt, গাছপালা, চndসূযর্মেধয্, জেল, sেল -- সবর্ভেূ ত িতিন আেছন।”
[িশবনাথ -- ীযুk েকদার চাটুেজয্ ]
“েকন িশবনাথেক চাi? েয aেনকিদন ঈ রিচnা কের, তার িভতর সার আেছ। তার িভতর ঈ েরর শিk
আেছ। আবার েয ভাল গায়, ভাল বাজায়, েকান eকটা িবদয্া খুব ভালরকম জােন, তার িভতেরo সার আেছ।
ঈ েরর শিk আেছ। eিট গীতার মত1। চnীেত আেছ, েয খুব সুnর, তার িভতরo সার আেছ, ঈ েরর শিk
আেছ। (িবজেয়র pিত) আহা! েকদােরর িক sভাব হেয়েছ! eেসi কাঁেদ! েচাখ dিট সবর্দাi েযন ছানাবড়া হেয়
আেছ।”
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যdযিdভূিতমৎ সttং ীমদূিজর্তেমব বা।
তtেদবাবগc tং মম েতেজাঽশসmবm।।
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“িবজয় -- েসখােন2 েকবল আপনার কথা, আর িতিন আপনার কােছ আসবার জনয্ বয্াকুল!
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। bাhভেkরা নমsার কিরেলন। িতিনo তাঁহািদগেক নমsার
কিরেলন। ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। aধেরর বািড়েত pিতমাদশর্ন কিরেত যাiেতেছন।
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েকদারনাথ চাটুেjয্, পরমভk; তখন সরকারী কাজ uপলেk ঢাকায় িছেলন। ীিবজয় িগsামী যখন ঢাকায় মােঝ মােঝ যাiেতন,
তখন তাঁহার সিহত েদখা হiত। dজেনi ভk, পরsর দশর্েন আনn কিরেতন।
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