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িবজেয়র pিত uপেদশ 
 

[bাhসমােজ েলকচার -- আচােযর্র কাযর্ -- ঈ রi gr ] 
 
        িবজয় -- আপিন aনুgহ কrন, তেব আিম েবদী েথেক বলব। 
 
        ীরামকৃ  -- aিভমান েগেলi হল। ‘আিম েলকচার িদিc, েতামরা ন’ -- e-aিভমান না থাকেলi হল। 
aহংকার jােন হয়, না, ajােন হয়? েয িনরহংকার তারi jান হয়। িনচু জায়গায় বৃি র জল দাঁড়ায়, uচুঁ জায়গা 
েথেক গিড়েয় যায়। 
 
        “যতkণ aহংকার থােক, ততkণ jান হয় না; আবার মুিko হয় না। ei সংসাের িফের িফের আসেত 
হয়। বাছুর হাmা হাmা (আিম আিম) কের, তাi aত যntণা। কসােয় কােট, চামড়ায় জুেতা হয়। আবার েঢাল-ঢােকর 
চামড়া হয়; েস ঢাক কত েপেট, কে র েশষ নাi। েশেষ নাড়ী েথেক তাঁত হয়, েসi তাঁেত যখন ধুনুরীর যnt ৈতয়ার 
হয়, আর ধুনুরীর তাঁেত তঁুh তঁুh (তুিম তুিম) বলেত থােক, তখন িনsার হয়। তখন আর হাmা হাmা (আিম আিম) 
বলেছ না; বলেছ তঁুh তঁুh (তুিম তুিম) aথর্াৎ েহ ঈ র, তুিম কতর্া, আিম aকতর্া; তুিম যntী, আিম যnt; তুিমi সব। 
 
        “gr, বাবা o কতর্া -- ei িতন কথায় আমার গােয় কাঁটা েবঁেধ। আিম তাঁর েছেল, িচরকাল বালক, আিম 
আবার ‘বাবা’ িক? ঈ র কতর্া আিম aকতর্া; িতিন যntী, আিম যnt। 
 
        “যিদ েকu আমায় gr বেল, আিম বিল, ‘দূর শালা’। gr িকের? eক সিcদানn বi আর gr নাi। িতিন 
িবনা েকান uপায় নাi। িতিনi eকমাt ভবসাগেরর কা ারী। 
 
        (িবজেয়র pিত) -- “আচাযর্িগির করা বড় কিঠন। oেত িনেজর হািন হয়। aমিন দশজন মানেছ েদেখ, 
পােয়র uপর পা িদেয় বেল, ‘আিম বলিছ আর েতামরা ন’। ei ভাবটা বড় খারাপ। তার oi পযর্n! oi eকটু 
মান; েলােক হd বলেব, ‘আহা িবজয়বাবু েবশ বলেলন, েলাকটা খুব jানী’। ‘আিম বলিছ’ e-jান কেরা না। আিম 
মােক বিল, ‘মা তুিম যntী, আিম যnt; েযমন করাo েতমিন কির; েযমন বলাo েতমিন বিল।” 
 
        িবজয় (িবনীতভােব) -- আপিন বলুন, তেব আিম িগেয় বসব। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- আিম িক বলব; চাঁদা মামা সকেলর মামা। তুিমi তাঁেক বল। যিদ 
আnিরক হয়, েকান ভয় নাi। 
 
        িবজয় আবার aনুনয় করােত ীরামকৃ  বিলেলন, “যাo, েযমন পdিত আেছ েতমিন করেগ; আnিরক তাঁর 
uপর ভিk থাকেলi হল।” 
 
        িবজয় েবদীেত আসীন হiয়া bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা কিরেতেছন। িবজয় pাথর্নার সময় মা 
মা কিরয়া ডািকেতেছন। সকেলরi মন dবীভতূ হiল। 
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        uপাসনােn ভkেদর েসবার জনয্ েভাজেনর আেয়াজন হiেতেছ। সতরি , গািলচা সমs uঠাiয়া পাতা 
হiেত লািগল, ভেkরা সকেলi বিসেলন। ঠাকুর ীরামকৃে র আসন হiল। িতিন বিসয়া ীযুk েবণী পাল pদt 
uপােদয় লুিচ, কচুির, পাঁপর, নানিবধ িম াn, দিধ, kীর iতয্ািদ সমs ভগবানেক িনেবদন কিরয়া আনেn pসাদ 
লiেলন। 


