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চতুথর্ পিরেcদ 
 

aহংকারi িবনােশর কারণ o ঈ রলােভর িব  
 
        সকেল বিসয়া আেছন। কােpন o ভkেদর সিহত ঠাকুর কথা কিহেতেছন। eমন সময় bাhসমােজর 
জয়েগাপাল েসন o ৈtেলাকয্ আিসয়া pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। ঠাকুর সহােসয্ ৈtেলােকয্র িদেক 
তাকাiয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- aহংকার আেছ বেল ঈ রদশর্ন হয় না। ঈ েরর বািড়র দরজার সামেন ei aহংকারrপ 
গােছর gঁিড় পেড় আেছ। ei gঁিড় ul ন না করেল তাঁর ঘের pেবশ করা যায় না। 
 
        “eকজন ভূতিসd হেয়িছল। িসd হেয় যাi েডেকেছ, aমিন ভূতিট eেসেছ। eেস বলেল, ‘িক কাজ করেত 
হেব বল। কাজ যাi িদেত পারেব না, aমিন েতামার ঘাড় ভাঙব।’ েস বয্িk যত কাজ দরকার িছল, সব kেম 
kেম কিরেয় িনল। তারপর আর কাজ পায় না। ভূতিট বলেল, ‘eiবার েতামার ঘাড় ভািঙ?’ েস বলেল, ‘eকটু 
দাঁড়াo, আিম আসিছ’। ei বেল grেদেবর কােছ িগেয় বলেল, ‘মহাশয়! ভারী িবপেদ পেড়িছ, ei ei িববরণ, 
eখন িক কির?’ gr তখন বলেলন, তুi eক কমর্ কর, তােক ei চুলগাছিট েসাজা করেত বল। ভূতিট িদনরাত 
oi করেত লাগল। চুল িক েসাজা হয়? েযমন বাঁকা, েতমিন রিহল! aহংকারo ei যায়, আবার আেস। 
 
        “aহংকার তয্াগ না করেল ঈ েরর কৃপা হয় না। 
 
        “কেমর্র বািড়েত যিদ eকজনেক ভাঁড়ারী করা যায়, যতkণ ভাঁড়াের েস থােক ততkণ কতর্া আেস না। যখন 
েস িনেজ icা কের ভাঁড়ার েছেড় চেল যায়, তখনi কতর্া ঘের চািব েদয় o িনেজ ভাঁড়ােরর বেnাবs কের। 
 
        “নাবালেকরi aিছ। েছেলমানুষ িনেজ িবষয় রkা করেত পাের না, রাজা ভার লন। aহংকার তয্াগ না 
করেল ঈ র ভার লন না। 
 
        ৈবকুে  লkীনারায়ণ বেস আেছন, হঠাৎ নারায়ণ uেঠ দাঁড়ােলন। লkী পদেসবা করিছেলন; বলেলন, 
‘ঠাকুর েকাথা যাo?’ নারায়ণ বলেলন, ‘আমার eকিট ভk বড় িবপেদ পেড়েছ তাi তােক রkা করেত যািc!’ 
ei বেল নারায়ণ েবিরেয় েগেলন। িকnt তৎkণাৎ আবার িফরেলন। লkী বলেলন, ‘ঠাকুর eত শী  িফরেল েয?’ 
নারায়ণ েহেস বলেলন, ‘ভkিট েpেম িবhল হেয় পেথ চেল যািcল, েধাপারা কাপড় কােত িদছল, ভkিট 
মািড়েয় যািcল। েদেখ েধাপারা লািঠ লেয় তােক মারেত যািcল। তাi আিম তােক রkা করেত িগেয়িছলাম’। 
লkী আবার বলেলন, ‘িফের eেলন েকন?’ নারায়ণ হাসেত হাসেত বলেলন, ‘েস ভkিট িনেজ েধাপােদর মারবার 
জনয্ iট তুেলেছ েদখলাম। (সকেলর হাসয্) তাi আর আিম েগলাম না’।” 
 

[পূবর্কথা -- েকশব o েগৗরী -- েসাঽহm aবsার পর দাসভাব ] 
 
        “েকশব েসনেক বেলিছলাম, ‘aহং তয্াগ করেত হেব।’ তােত েকশব বলেল, -- তাহেল মহাশয় দল েকমন 
কের থােক? 
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        “আিম বললাম, ‘েতামার e িক বুিd! -- তুিম কাঁচা-আিম তয্াগ কর, -- েয আিমেত কািমনী-কা েন 
আসk কের, িকnt পাকা-আিম, দাস-আিম, ভেkর আিম, -- তয্াগ করেত বলিছ না। আিম ঈ েরর দাস, আিম 
ঈ েরর সnান, -- eর নাম পাকা-আিম। eেত েকানo েদাষ নাi’।” 
 
        ৈtেলাকয্ -- aহংকার যাoয়া বড় শk। েলােক মেন কের, বুিঝ েগেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- পােছ aহংকার হয় বেল েগৗরী ‘আিম’ বলত না -- বলত ‘iিন’। আিমo তার েদখােদিখ 
বলতাম ‘iিন’; ‘আিম েখেয়িছ,’ না বেল, বলতাম ‘iিন েখেয়েছন।’ েসেজাবাবু তাi েদেখ eকিদন বলেল, ‘েস িক 
বাবা, তুিম o-সব েকন বলেব? o-সব oরা বলুক, oেদর aহংকার আেছ। েতামার েতা আর aহংকার নাi। 
েতামার o-সব বলার িকছু দরকার নাi।’ 
 
        “েকশবেক বললাম, ‘আিম’টা েতা যােব না, aতeব েস দাসভােব থাক; -- েযমন দাস। phাদ di ভােব 
থাকেতন, কখনo েবাধ করেতন ‘তুিমi আিম’ ‘আিমi তুিম’ -- েসাঽহm। আবার যখন aহং বুিd আসত, তখন 
েদখেতন, আিম দাস তুিম pভু! eকবার পাকা ‘েসাঽহm’ হেল পের, তারপর দাসভােব থাকা। েযমন আিম দাস।” 
 

[bhjােনর লkণ -- ভেkর আিম -- কমর্তয্াগ ] 
 
        (কােpেনর pিত) -- “bhjান হেল কতকgিল লkেণ বুঝা যায়। ীমdভাগবেত jানীর চারিট aবsার 
কথা আেছ -- (1) বালকবৎ, (2) জড়বৎ, (3) unাদবৎ, (4) িপশাচবৎ। পাঁচ বছেরর বালেকর aবsা হয়। আবার 
কখনo পাগেলর মতন বয্বহার কের। 
 
        “কখনo জেড়র নয্ায় থােক। e aবsায় কমর্ করেত পাের না, কমর্তয্াগ হয়। তেব যিদ বল জনকািদ কমর্ 
কেরিছেলন; তা িক জােনা, তখনকার েলাক কমর্চারীেদর uপর ভার িদেয় িনি ত হত। আর তখনকার েলাকo খুব 
িব াসী িছল।” 
 
        ীরামকৃ  কমর্তয্ােগর কথা বিলেতেছন, আবার যাহােদর কেমর্ আসিk আেছ, তাহােদর aনাসk হেয় কমর্ 
করেত বলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- jান হেল েবিশ কমর্ করেত পাের না। 
 
        ৈtেলাকয্ -- েকন? পoহাির বাবা eমন েযাগী িকnt েলােকর ঝগড়া-িববাদ িমিটেয় েদন, -- eমন িক 
েমাকdমা িন িt কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হাঁ, -- তা বেট। dগর্াচরণ ডাkার eেতা মাতাল, চিbশ ঘnা মদ েখেয় থাকত, িকnt 
কােজর েবলা িঠক, -- িচিকৎসা করবার সময় েকানrপ ভুল হেব না। ভিkলাভ কের কমর্ করেল েদাষ নাi। িকnt  
বড় কিঠন, খুব তপসয্া চাi! 
 
        “ঈ রi সব করেছন, আমরা যntsrপ। কালীঘেরর সামেন িশখরা বেলিছল, ‘ঈ র দয়াময়’। আিম 
বললাম, দয়া কােদর uপর? িশখরা বলেল, ‘েকন মহারাজ? আমােদর uপর।’ আিম বললাম, আমরা সকেল তাঁর 
েছেল; েছেলর uপর আবার দয়া িক? িতিন েছেলেদর েদখেছন; তা িতিন েদখেবন না েতা বামুনপাড়ার েলােক eেস 
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েদখেব? আcা, যারা ‘দয়াময়’ বেল, তারা eিট ভােব না েয, আমরা িক পেরর েছেল?” 
 
        কােpন -- আjা হাঁ, আপনার বেল েবাধ থােক না। 
 

[ভk o পূজািদ -- ঈ র ভkবৎসল -- পূণর্jানী ] 
 
        ীরামকৃ  -- তেব িক দয়াময় বলেব না? যতkণ সাধনার aবsা, ততkণ বলেব। তাঁেক লাভ হেল তেব 
িঠক আপনার বাপ িক আপনার মা বেল েবাধ হয়। যতkণ না ঈ রলাভ হয় ততkণ েবাধ হয় -- আমরা সব দূেরর 
েলাক, পেরর েছেল। 
 
        “সাধনাবsায় তাঁেক সবi বলেত হয়। হাজরা নেরndেক eকিদন বেলিছল, ‘ঈ র aনn তাঁর ঐ যর্ aনn। 
িতিন িক আর সেnশ কলা খােবন? না গান নেবন? o-সব মেনর ভুল।’ 
 
        “নেরnd aমিন দশ হাত েনেব েগল। তখন হাজরােক বললাম, তুিম িক পাজী! oেদর aমন কথা বলেল oরা 
দাঁড়ায় েকাথা? ভিk েগেল মানুষ িক লেয় থােক? তাঁর আনn ঐ যর্, তবুo িতিন ভkাধীন! বড় মানুেষর dারবান 
eেস বাবুর সভায় eকধাের দাঁিড়য়া আেছ। হােত িক eকিট িজিনস আেছ, কাপেড় ঢাকা! aিত সে াচভাব! বাবু 
িজjাসা করেলন, িক dারবান, হােত িক আেছ? dারবান সে াচভােব eকিট আতা বার কের বাবুর সmুেখ রাখেল -
- icা বাবু oিট খােবন। বাবু dারবােনর ভিkভাব েদেখ আতািট খুব আদর কের িনেলন, আর বলেলন, আহা েবশ 
আতা! তুিম eিট েকাথা েথেক ক  কের আনেল? 
 
        “িতিন ভkাধীন! dেযর্াধন aত যt েদখােল, আর বলেল, eখােন খাoয়া-দাoয়া কrন; ঠাকুর ( ীকৃ ) 
িকnt িবdেরর কুিটের েগেলন। িতিন ভkবৎসল, িবdেরর শাকাn সুধার নয্ায় েখেলন! 
 
        “পূণর্jানীর আর-eকিট লkণ -- ‘িপশাচবৎ’! খাoয়া-দাoয়ার িবচার নাi -- িচ-a িচর িবচার নাi! 
পূণর্jানী o পূণর্মূখর্, diজেনরi বািহেরর লkণ eকরকম। পূণর্jানী হয়েতা গ াsােন মntপাঠ করেল না, 
ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলgিল হয়েতা eকসে  ঠাকুেরর চরেণ িদেয় চেল eল, েকানo তnt-মnt নাi!” 
 

[কমর্ী o ঠাকুর ীরামকৃ  -- কমর্ কতkণ? ] 
 
        “যতিদন সংসাের েভাগ করবার icা থােক, ততিদন কমর্তয্াগ করেত পাের না। যতkণ েভােগর আশা 
ততkণ কমর্। 
 
        “eকিট পািখ জাহােজর মাstেল aনয্মনs হেয় বেস িছল। জাহাজ গ ার িভতর িছল, kেম মহাসমুেd eেস 
পড়ল। তখন পািখর চটকা ভাঙেলা, েস েদখেল চতুিদর্েক কূল িকনারা নাi। তখন ডয্াঙায় িফের যাবার জনয্ 
utরিদেক uেড় েগল। aেনক দূর িগেয় াn হেয় েগল, তবু কূল-িকনারা েদখেত েপেল না। তখন িক কের, িফের 
eেস মাstেল আবার বসল। 
 
        “aেনকkণ পের পািখটা আবার uেড় েগল -- eবার পূবর্িদেক েগল। েসিদেক িকছুi েদখেত েপেল না, 
চািরিদেক েকবল aকূল পাথার! তখন ভারী পির াn হেয় আবার জাহােজ িফের eেস মাstেলর uপর বসল, আর 
uঠল না। িনে  হেয় বেস রiল। তখন মেন আর েকানo বয্sভাব বা aশািn রiল না। িনি n হেয়েছ আর 
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েকােনাo েচ াo নাi।” 
 
        কােpন -- আহা েকয়া দৃ াn! 
 

[েভাগােn বয্াকুলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        ীরামকৃ  -- সংসারী েলােকরা যখন সুেখর জনয্ চািরিদেক ঘুের ঘুের েবড়ায়, আর পায় না, আর েশেষ 
পির াn হয়; যখন কািমনী-কা েন আসk হেয় েকবল dঃখ পায়, তখনi ৈবরাগয্ আেস, তয্াগ আেস। েভাগ না 
করেল তয্াগ aেনেকর হয় না। কুিটচক আর বhদক। সাধেকর িভতরo েকয় েকয় aেনক তীেথর্ েঘাের। eক 
জায়গায় িsর হেয় বসেত পাের না; aেনক তীেথর্র uদক -- িকনা জল খায়! যখন ঘুের ঘুের েkাভ িমেট জায়, 
তখন eক জায়গায় কুিটর েবঁেধ বেস। আর িনি n o েচ াশূনয্ হেয় ভগবানেক িচnা কের। 
 
        “িকnt িক েভাগ সংসাের করেব? কািমনী-কা ন েভাগ? েস েতা kিণক আনn ei আেছ, ei নাi! 
 
        “pায় েমঘ o বষর্া েলেগi আেছ, সূযর্ েদখা যায় না! dঃেখর ভাগi েবিশ! আর কািমনী-কা ন-েমঘ সূযর্েক 
েদখেত েদয় না। 
 
        “েকu েকu আমােক িজjাসা কের, ‘মহাশয়, ঈ র েকন eমন সংসার করেলন? আমােদর িক েকানo 
uপায় নাi’?” 
 

[uপায় -- বয্াকুলতা -- তয্াগ ] 
 
        “আিম বিল, uপায় থাকেব না েকন? তাঁর শরণাগত হo, আর বয্াকলু হেয় pাথর্না কর, যােত aনুকূল 
হাoয়া বয়, -- যােত ভেযাগ ঘেট। বয্াকুল হেয় ডাকেল িতিন নেবনi নেবন। 
 
        “eকজেনর েছেলিট যায় যায় হেয়িছল। েস বয্িk বয্াকুল হেয় eর কােছ oর কােছ uপায় িজjাসা কের 
েবড়ােc। eকজন বলেল, তুিম যিদ eiিট েযাগাড় করেত পােরা েতা ভাল হয়, -- sাতী নkেtর জল পড়েব 
মড়ার মাথার খুিলর uপর। েসi জল eকিট বয্াঙ েখেত যােব। েসi বয্াঙেক eকিট সােপ তাড়া করেব। বয্াঙেক 
কামরােত িগেয় সােপর িবষ oi মড়ার মাথার খুিলেত পড়েব, আর েসi বয্াঙিট পািলেয় যােব। েসi িবষজল eকটু 
লেয় েরাগীেক খাoয়ােত হেব। 
 
        “েলাকিট aমিন বয্াকুল হেয় েসi ঔষধ খঁুজেত sাতী নkেt েবrল! eমন সমেয় বৃি  হেc। তখন বয্াকুল 
হেয় ঈ রেক বলেছ, ঠাকুর! eiবার মরার মাথা জুিটেয় দাo। খঁুজেত খুঁজেত েদেখ, eকিট মরার খুিল, তােত 
sাতী নkেtর জল পেড়েছ; তখন েস আবার pাথর্না কের বলেত লাগল, েদাহাi ঠাকুর! eiবার আর কিট জুিটয়া 
দাo -- বয্াঙ o সাপ! তার েযমন বয্াকুলতা েতমিন সব জুেট েগল। েদখেত েদখেত eকিট সাপ বয্াঙেক তাড়া 
কের আসেছ, আর কামড়ােত িগেয় তার িবষ, oi খুিলর িভতর পেড় েগল। 
 
        “ঈ েরর শরণাগত হেয়, তাঁেক বয্াকুল হেয় ডাকেল, িতিন নেবনi নেবন -- সব সুেযাগ কের েদেবন।” 
 
        কােpন -- েকয়া দৃ াn! 
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        ীরামকৃ  -- হাঁ, িতিন সুেযাগ কের েদন। হয়েতা, -- িবেয় হল না, সব মন ঈ রেক িদেত পারেল, হয়েতা 
ভােয়রা েরাজগার করেত লাগল বা eকিট েছেল মানুষ হেয় েগল, তাহেল েতামায় আর সংসার েদখেত হল না। 
তখন তুিম aনায়ােস েষাল আনা মন ঈ রেক িদেত পার। তেব কািমনী-কা ন তয্াগ না হেল হেব না। তয্াগ হেল 
তেব ajান aিবদয্া নাশ হয়। আতস কাঁেচর uপর সূেযর্র িকরণ পড়েল কত িজিনস পুেড় যায়। িকnt ঘেরর িভতর 
ছায়া, েসখােন আতস কাঁচ লেয় েগেল oিট হয় না। ঘর তয্াগ কের বািহের eেস দাঁড়ােত হয়। 
 

[ঈ রলােভর পর সংসার -- জনকািদর ] 
 
        “তেব jানলােভর পর েকu সংসাের থােক। তারা ঘর-বার dii েদখেত পায়। jােনর আেলা সংসােরর 
িভতর পেড়, তাi তারা ভাল, মn, িনতয্, aিনতয্, -- e-সব েস আেলােত েদখেত পায়। 
 
        “যারা ajান, ঈ রেক মােন না, aথচ সংসাের আেছ, তারা েযন মািটর ঘেরর িভতর বাস কের। kীণ 
আেলােত ধু ঘেরর িভতরিট েদখেত পায়! িকnt যারা jানলাভ কেরেছ, ঈ রেক েজেনেছ, তারপর সংসাের আেছ, 
তারা েযন সাসর্ীর ঘেরর িভতর বাস কের। ঘেরর িভতরo েদখেত পায়, ঘেরর বািহেরর িজিনসo েদখেত পায়। 
jান-সূেযর্র আেলা ঘেরর িভতের খুব pেবশ কের। েস বয্িk ঘেরর িভতেরর িজিনস খুব s rেপ েদখেত পায়, -
- েকাnিট ভাল, েকাnিট মn, েকাnিট িনতয্, েকাnিট aিনতয্। 
 
        “ঈ রi কতর্া আর সব তাঁর যntsrপ। 
 
        “তাi jানীরo aহংকার করবার েজা নাi। মিহmsব েয িলেখিছল, তার aহংকার হেয়িছল। িশেবর ষাড় 
যখন দাঁত বার কের েদখােল, তখন তার aহংকার চূণর্ হেয় েগল। েদখেল, eক-eকিট দাঁত eক-eক মnt। তার 
মােন িক জােনা? e-সব মnt aনািদকাল িছল। তুিম েকবল udার করেল। 
 
        “grিগির করা ভাল নয়। ঈ েরর আেদশ না েপেল আচাযর্ হoয়া যায় না। েয িনেজ বেল, ‘আিম gr’ েস 
হীনবুিd। দাঁিড়পাlা েদখ নাi? হালকা িদকটা uচুঁ হয়, েয বয্িk িনেজ uচুঁ হয়, েস হালকা। সকেলi gr হেত 
যায়! -- িশষয্ পাoয়া যায় না!” 
 
        ৈtেলাকয্ েছাট খাটিটর utের ধাের েমেঝেত বিসয়ািছেলন। ৈtেলাকয্ গান গাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃ  
বিলেতেছন, “আহা! েতামার িক গান!” ৈtেলাকয্ তানপুরা লiয়া গান কিরেতেছন --  
 
        তুঝ্েস হাmেন িদlেকা লাগায়া, েযা কুছ্ হয্ায় সb তঁুিহ হয্ায়।। 
 
        গান - তুিম সবর্s আমার (েহ নাথ!) pাণাধার সারাৎসার। 
 নািহ েতামা িবেন েকহ িtভুবেন আপনার বিলবার ৷৷ 
 
        গান িনয়া ঠাকুর ীরামকৃ  ভােব িবেভার হiেতেছন। আর বিলেতেছন, “আহা! তুিমi সব! আহা! 
আহা!” 
 
        গান সমাp হiল। ছয়টা বািজয়া িগয়ােছ। ঠাকুর মুখ ধুiেত ঝাuতালর িদেক যাiেতেছন। সে  মাsার। 
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        ঠাকুর হািসেত হািসেত গl কিরেত কিরেত যাiেতেছন। মাsারেক হঠাৎ বিলেলন, “কi েতামরা েখেল না? 
আর oরা েখেল না?” 
 
        ঠাকুর ভkেদর pসাদ িদবার জনয্ বয্s হiয়ােছন। 
 

[নেরnd o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        আজ সnয্ার পর ঠাকুেরর কিলকাতায় যাiবার কথা আেছ। ঝাuতলা েথেক িফিরবার সময় মাsারেক 
বিলেতেছন, -- “তাi েতা কার গািড়েত যাi?” 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুেরর ঘের pদীপ jালা হiল o ধুনা েদoয়া হiেতেছ। ঠাকুরবািড়েত সব sােন ফরাশ 
আেলা jািলয়া িদল! েরাশনেচৗিক বািজেতেছ। eবার dাদশ িশব মিnের, িব ঘুের o কালীঘের আরিত হiেব। 
 
        েছাট খাটিটেত বিসয়া ঠাকুরেদর নাম কীতর্নাnর ঠাকুর ীরামকৃ  মার ধয্ান কিরেতেছন। আরিত হiয়া 
েগল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর eিদক-oিদক পায়চাির কিরেতেছন o ভkেদর সে  মােঝ মােঝ কথা কিহেতেছন। 
আর কিলকাতায় যাiবার জনয্ মাsােরর সে  পরামশর্ কিরেতেছন। 
 
        eমন সমেয় নেরnd আিসয়া uপিsত। সে  শরৎ o আরo di-eকিট েছাকরা। তাঁহারা আিসয়া ভূিম  হiয়া 
pণাম কিরেলন। 
 
        নেরndেক েদিখয়া ঠাকুেরর েsহ uথিলয়া পিড়ল। েযমন কিচ েছেলেক আদর কের, ঠাকুর নেরেndর মুেখ 
হাত িদয়া আদর কিরেত লািগেলন o েsহপূণর্ sের বিলেলন, “তুিম eেসছ!” 
 
        ঘেরর মেধয্ পি মাসয্ হiয়া ঠাকুর দাঁড়াiয়া আেছন। নেরnd o আর কয়িট েছাকরা ঠাকুরেক pণাম কিরয়া 
পূবর্াসয্ হiয়া তাঁহার সmুেখ কথা কিহেতেছন। ঠাকুর মাsােরর িদেক মুখ িফরাiয়া বিলেতেছন, “নেরnd eেসেছ, 
আর যাoয়া যায়? েলাক িদেয় নেরndেক েডেক পাঠেয়িছলাম; আর যাoয়া যায়? িক বল?” 
 
        মাsার -- েয আjা, আজ তেব থাk। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা কাল যাব, হয় েনৗকায় নয় গািড়েত। (aনয্ানয্ ভkেদর pিত) েতামরা তেব eস আজ, 
রাত হল। 
 
        ভেkরা সকেল eেক eক pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
 
 
 
 


