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a ম পিরেcদ 
 

ভিkেযােগর গূঢ় রহসয্ -- jান o ভিkর সমnয় 
 

[মুখুেj, হিরবাবু, পূণর্, িনর ন, মাsার, বলরাম ] 
 
        মুখুেj -- হির (বাগবাজােরর হিরবাবু) আপনার কালেকর কথা েন aবাk ! বেল, ‘সাংখয্দশর্েন, 
পাত েল, েবদােn -- o-সব কথা আেছ। iিন সামানয্ নন।’ 
 
        ীরামকৃ  -- কi, আিম সাংখয্, েবদাn পিড় নাi। 
 
        “পূণর্jান আর পূণর্ভিk eকi। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের িবচােরর েশষ হেল, bhjান। -- তারপর যা তয্াগ 
কের িগিছল, তাi আবার gহণ। ছােদ uঠবার সময় সাবধােন uঠেত হয়। তারপর েদেখ েয, ছাদo েয িজিনেস -- 
iট-চুন-সুরিক -- িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতয়ারী! 
 
        “যার uc েবাধ আেছ, তার িনচু েবাধ আেছ। jােনর পর, uপর িনেচ eক েবাধ হয়। 
 
        “phােদর যখন তttjান হত, ‘েসাঽহm ’ হেয় থাকেতন। যখন েদহবুিd আসত ‘দােসাঽহm ’, ‘আিম েতামার 
দাস’, ei ভাব আসত। 
 
        “হনুমােনর কখনo ‘েসাঽহm ’, কখন ‘দাস আিম’, কখন ‘আিম েতামার aংশ’, ei ভাব আসত। 
 
        “েকন ভিk িনেয় থােকা? -- তা না হেল মানুষ িক িনেয় থােক! িক িনেয় িদন কাটায়। 
 
        “‘আিম’ েতা যাবার নয়, ‘আিম’ ঘট থাকেত েসাঽহm  হয় না। সমািধs হেল ‘আিম’ পুেছ যায়, -- তখন যা 
আেছ তাi। রামpসাদ বেল, তারপর আিম ভাল িক তুিম ভাল, তা তুিমi জানেব। 
 
        “যতkণ ‘আিম’ রেয়েছ ততkণ ভেkর মেতা থাকাi ভাল! ‘আিম ভগবান’ eিট ভাল না। েহ জীব, ভkবৎ 
eিট ভাল না। েহ জীব, ভkবৎ ন চ কৃ বৎ! -- তেব যিদ িনেজ েটেন লন, তেব আলাদা কথা। েযমন মিনব 
চাকরেক ভালেবেস বলেছ, আয় আয় কােছ েবাস আিমo যা তুio তা। গ ারi েঢu, েঢuেয়র গ া হয় না! 
 
        “িশেবর di aবsা। যখন আtারাম তখন েসাঽহm  aবsা, -- েযােগেত সব িsর। যখন ‘আিম’ eকিট 
আলাদা েবাধ থােক তখন ‘রাম! রাম!’ কের নৃতয্। 
 
        “যাঁর aটল আেছ, তাঁর টলo আেছ। 
 
        “ei তুিম িsর। আবার তুিমi িকছুkণ পের কাজ করেব। 
 
        “jান আর ভিk eকi িজিনস। -- তেব eকজন বলেছ ‘জল’, আর-eকজন ‘জেলর খািনকটা চাপ’।” 
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[di সমািধ -- সমািধ pিতবnক -- কািমনী-কা ন ] 

 
        “সমািধ েমাটামুিট diরকম। -- jােনর পেথ, িবচার করেত করেত aহং নােশর পর েয সমািধ, তােক 
িsতসমািধ বা জড়সমািধ (িনিবর্কlসমািধ) বেল। ভিkপেথর সমািধেক ভাবসমািধ বেল। eেত সেmােগর জনয্, 
আsাদেনর জনয্, েরখার মেতা eকটু aহং থােক। কািমনী-কা েন আসিk থাকেল e-সব ধারণা হয় না। 
 
        “েকদারেক বললুম, কািমনী-কা েন মন থাকেল হেব না। icা হল, eকবার তার বুেক হাত বুিলেয় িদ, -- 
িকnt পারলাম না। িভতের a ট-ব ট। ঘের িব ার গn, ঢুকেত পারলাম না। েযমন sয়mু িল  কাশী পযর্n জড়। 
সংসাের আসিk, -- কািমনী-কা েন আসিk, -- থাকেল হেব না। 
 
        “েছাকরােদর িভতর eখনo কািমনী-কা ন েঢােক নাi; তাiেতা oেদর aত ভালবািস। হাজরা বেল, ‘ধনীর 
েছেল েদেখ, সুnর েছেল েদেখ, -- তুিম ভালবাস’। তা যিদ হয়, হিরশ, েনােটা, নেরnd -- eেদর ভালবািস েকন? 
নেরেndর ভাত নুন েদ খাবার পয়সা েজােট না। 
 
        “েছাকরােদর িভতর িবষয়বুিd eখনo েঢােক নাi। তাi anর aত d। 
 
        “আর aেনেকi িনতয্িসd। জn েথেকi ঈ েরর িদেক টান। েযমন বাগান eকটা িকেনছ। পির ার করেত 
করেত eক জায়গায় বসােনা জেলর কল পাoয়া েগল। eকবাের জল কলকল কের েবrেc।” 
 

[পূণর্ o িনর ন -- মাতৃেসবা -- ৈব বেদর মেহাৎসেবর ভাব ] 
 
        বলরাম -- মহাশয়, সংসার িমথয্া, eকবাের jান, পূেণর্র েকমন কের হল? 
 
        ীরামকৃ  -- জnাnরীণ। পূবর্ পূবর্ জেn সব করা আেছ। শরীরটাi েছাট হেয় আবার বৃd হয় -- আtা 
েসirপ নয়। 
 
        “oেদর েকমন জান, -- ফল আেগ তারপর ফুল। আেগ দশর্ন, -- তারপর gণ-মিহমা বণ, তারপর িমলন! 
 
        “িনর নেক েদখ -- েলনােদনা নাi। -- যখন ডাক পড়েব েযেত পারেব। তেব যতkণ মা আেছ, মােক 
েদখেত হেব। আিম মােক ফুল চnন িদেয় পূজা করতাম। েসi জগেতর মা-i মা হেয় eেসেছন। তাi কাr াd, 
-- েশেষ ঈে র পূজা হেয় পেড়। েকu মের েগেল ৈব বেদর মেহাৎসব হয়, তারo ei ভাব। 
 
        “যতkণ িনেজর শরীেরর খপর আেছ ততkণ মার খপর িনেত হেব। তাi হাজরােক বিল, িনেজর কািশ 
হেল িমছির মিরচ করেত হয়, মিরচ-লবেণর েযাগাড় করেত হয়; যতkণ e-সব করেত হয়, ততkণ মার খপরo 
িনেত হয়। 
 
        “তেব যখন িনেজর শরীেরর খপর িনেত পািc না, -- তখন aনয্ কথা। তখন ঈ রi সব ভার লন। 
 
        “নাবালক িনেজর ভার িনেত পাের না। তাi তার aিছ (Guardian) হয়। নাবালেকর aবsা -- েযমন 
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ৈচতনয্েদেবর aবsা।” 
 
        মাsার গ াsান কিরেত েগেলন। 
 


