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িdতীয় পিরেcদ 
 

িন ামকমর্ o ীরামকৃ  -- ফল সমপর্ণ o ভিk 
 
        মাsার -- aধয্য়ণ েশষ হেল আর aেনকিদন সাধেনর পর ভবানী ঠাকুর pফুেlর সে  আবার েদখা করেত 
eেলন। eiবার িন ামকেমর্র uপেদশ িদেবন। গীতা েথেক ে াক বলেলন -- 
 
 তsাদসkং সততং কাযর্ং কমর্ সমাচর। 
 aসেkা হয্াচরn কমর্ পরমােpািত পুrষঃ।1  
 
        aনাসিkর িতনিট লkণ বলেলন -- 
 
        (1) iিndয়সংযম। (2) িনরহংকার। (3) ীকৃে  ফল সমপর্ণ। িনরহংকার বয্তীত ধমর্াচরণ হয় না। গীতা 
েথেক আবার বলেলন -- 
 
 pকৃেতঃ িkয়মাণািন gৈণঃ কমর্ািণ সবর্শঃ। 
 aহ ারিবমূঢ়াtা কতর্াহিমিত মনয্েত।।2  
 
        তারপর সবর্কমর্ফল ীকৃে  সমপর্ণ। গীতা েথেক বলেলন, -- 
 
 যৎ কেরািষ যদ ািস যj ুেহািষ দদািস যৎ। 
 যৎ তপয্িস েকৗেnয় তৎ কুrষব্ মদপর্ণm।।3  
 
        িন ামকেমর্র ei িতনিট লkণ বেলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- e েবশ। গীতার কথা। কাটবার েজা নাi। তেব আর-eকিট কথা আেছ। ীকৃে  ফল সমপর্ণ 
বেলেছ; ীকৃে  ভিk বেল নাi। 
 
        মাsার -- eখােন e-কথািট িবেশষ কের বলা নাi। 
 

[িহসাব বুিdেত হয় না -- eেকবাের ঝাঁপ ] 
 
        “তারপর ধেনর িক বয্বহার করেত হেব, ei কথা হল। pফুl বলেল, e-সমs ধন ীকৃে  aপর্ণ কlাম। 
 

                                                 
1 aতeব aনাসk হiয়া সবর্দা কমর্ কর। কারণ aনাসk হiয়া কাযর্ কিরেল পুrষ েসi ে  ভগবৎ পদ লাভ কেরন।  [গীতা, 
3।19] 
2 সমুদয় কমর্i pকৃিতর gণসমূেহর dারা কৃত হiেতেছ। িকnt aহংকার-িবমুg বয্িk আপনােক কতর্া বিলয়া মেন কের।  [গীতা, 
3।27] 
3 যাহা িকছু কর, যাহা খাo, েয েহাম কর, যাহা দান কর, েয তপসয্া কর, তাহাi আমােত সমপর্ণ কর।     [গীতা 9।27] 
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        “pফুl -- যখন আমার সকল কমর্ ীকৃে  aপর্ণ কিরলাম, তখন আমার e-ধনo ীকৃে  aপর্ণ কিরলাম। 
 
        ভবানী -- সব? 
 
        pফুl -- সব। 
 
        ভবানী -- িঠক তাহা হiেল কমর্ aনাসk হiেব না। আপনার আহােরর জনয্ যিদ েতামােক েচ া হiেত হয়, 
তাহা হiেল আসিk জিnেব। aতeব েতামােক হয় িভkাবৃt হiেত হiেব, নয় ei ধন হiেতi েদহরkা কিরেত 
হiেব। িভkােতo আসিk আেছ। aতeব েসi ধন হiেত আপনার েদহরkা কিরেব।” 
 
        মাsার ( ীরামকৃে র pিত সহােসয্) -- oiটুকু পােটায়ারী। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, oiটুকু পােটায়ারী, oiটুকু িহসাববুিd। েয ভগবানেক চায়, েস eেকবাের ঝাঁপ েদয়। 
েদহরkার জনয্ eiটুকু থাকেলা -- e-সব িহসাব আেস না। 
 
        মাsার -- তারপর আেছ, ভবানী িজjাসা কেl, ধন িনেয় ীকৃে  aপর্ণ েকমন কের করেব? pফুl বলেল, 

ীকৃ  সবর্ভূেত আেছন। aতeব সবর্ভূেত ধন িবতরণ করব। ভবানী বলেল, ভাল ভাল। আর গীতা েথেক ে াক 
বলেত লাগল, -- 
 
 েযা মাং পশয্িত সবর্t সবর্  মিয় পশয্িত। 
 তসয্াহং ন pণশয্ািম স চ েম ন pণশয্িত।। 
 সবর্ভূতিsতং েযা মাং ভজেতয্কtমািsতঃ। 
 সবর্থা বতর্মােনাঽিপ স েযাগী মিয় বতর্েত।। 
 আেtৗপেময্ন সবর্t সমং পশয্িত েযাঽজুর্নঃ। 
 সুখং বা যিদ বা dঃখং স েযাগী পরেমা মতঃ।।4  
 
        ীরামকৃ  -- egিল utম ভেkর লkণ। 
 

[িবষয়ী েলাক o তাহােদর ভাষা -- আকের টােন ] 
 
        মাsার পিড়েত লািগেলন। 
 
        “সবর্ভূেত দােনর জনয্ aেনক েমর pেয়াজন। িকছু েবশিবনয্াস িকছু েভাগিবলােসর ঠােটর pেয়াজন। 
ভবানী তাi বলেলন, কখন কখন িকছু ‘েদাকানদারী’ চাi।” 
 

                                                 
4 েয বয্িk সবর্t আমােক েদিখয়া থােক eবং সকল বstেক আমােত েদিখয়া থােক, তাহার িনকট আিম কখন aদৃ  থািক না, েস 
কখনo আমার দৃি র দূের থােক না। েয বয্িk জীব o bেh aেভদদশর্ী হiয়া আবর্ভূতিsত আমােক ভজনা কের, েয েকান aবsােতi 
থাকুক না, েসo েযাগী আমােতi aবsান কের। েহ aজুর্ন, সুখi হuক, dঃখi হuক, িযিন িনেজর তুলনায় সকেলর pিতi সমদশর্ন 
কেরন, েসi েযাগীi আমার মেত সবর্ে ।                                                                    [গীতা, 6।30, 31, 32] 
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        ীরামকৃ  (িবরkভােব) -- “েদাকানদারী চাi”। েযমন আকর েতমিন কথাo েবেরায়! রাতিদন িবষয়িচnা, 
েলােকর সে  কপটতা e-সব কের কের কথাgেলা eiরকম হেয় যায়। মূেলা েখেল মূেলার েঢঁকুর েবেরায়। 
েদাকানদারী কথাটা না বেল oiেট ভাল কের বলেলi হত, “আপনােক aকতর্া েজেন কতর্ার নয্ায় কাজ করা”। 
েসিদন eকজন গান গািcল। েস গােনর িভতের ‘লাভ’ ‘েলাকসান’ ei সব কথােগােলা aেনক িছল। গান হিcল, 
আিম বারণ কlুম। যা ভােব রাতিদন, েসi বুিলi uেঠ! 


