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ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , bাhসমাজ, নেরnd o পাপবাদ 
[THE DOCTRINE OF SIN] 

 
        sামীজীর grেদব ভগবান ীরামকৃ  বিলেতন, “ঈ েরর নাম লiেল o আnিরক তাঁহার িচnা কিরেল পাপ 
পলাiয়া যায়। েযমন তুলার পাহাড় aিgsেশর্ eকkেণ পুিড়য়া যায়; aথবা েযমন বৃেk পািখ aেনক বিসয়ােছ, 
হাততািল িদেল সব uিড়য়া যায়।” 
 
        eকিদন েকশববাবুর সিহত কথা হiেতিছল -- 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- মেনেতi বd, মেনেতi মুk! আিম মুk পুrষ -- সংসােরi তািক, আর 
aরেণয্i থািক -- আমার বnন িক? আিম ঈ েরর সnান, রাজািধরােজর েছেল, আমায় আবার বাঁেধ েক? যিদ 
সােপ কামড়ায়, -- ‘িবষ নাi’, ‘িবষ নাi’; েজার কের বলেল িবষ েছেড় যায়। েতমিনi ‘আিম বd নi’ ‘আিম বd 
নi’ ‘আিম মুk’ ei কথািট েরাক কের বলেত বলেত তাi হেয় যায়। মুki হেয় যায়। 
 
        “ ী ানেদর eকখানা বi (বাiেবল) eকজন িদেল। আিম পেড় নােত বললাম। তােত েকবল ‘পাপ’ আর 
‘পাপ’। েতামােদর bাhসমােজo েকবল ‘পাপ’ আর ‘পাপ’। েয বয্িk আিম বd বারবার বেল, েস েশেষ বdi হেয় 
যায়। েয রাতিদন ‘আিম পাপী’ ‘আিম পাপী’ ei কের, েস তাi হেয় যায়। 
 
        “ঈ েরর নােম eমন িব াস হoয়া চাi -- িক! আিম তাঁর নাম কেরিছ, আমার eখনo পাপ থাকেব? 
আমার আবার বnন িক, পাপ িক? কৃ িকেশার পরম িহnু, সদাচারিন  bাhণ। েস বৃnাবেন িগেয়িছল। eকিদন 

মণ করেত করেত তার জলতৃ া েপেয়িছল। eকটা কুয়ার কােছ িগেয় েদখেল, eকজন েলাক দাঁিড়েয় রেয়েছ। 
তােক বলেল, ‘oের, তুi আমায় eকঘিট জল িদেত পািরস? তুi িক জাত?’ েস বলেল, ‘ঠাকুর মশাi, আিম হীন 
জাত -- মুিচ।’ কৃ িকেশার বলেল, ‘তুi বল, িশব, আর জল তুেল েদ।’ 
 
        “ভগবােনর নাম করেল েদহ-মন সব d হেয় যায়। েকবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ e-সব কথা েকন? eকবার 
বল েয aনয্ায় কমর্ যা কেরিছ, তা আর করেবা না। আর তাঁহার নােম িব াস কর।” 
 
        sামীজীo ী ানেদর ei পাপবাদ সmেn বিলেলন, পাপ িক! েতামরা aমৃেতর aিধকারী, Sons of 
Immortal Bliss. েতামােদর ধমর্যাজেকরা রাtিদন নরকািgর কথা বেলন, েস-কথা িনo না। 
 
        "Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect 
beings. Ye divinities on earth -- Sinners! It is a sin to call a man so. Come up, O 
lions! and shake off the delusion that you are sheep! You are souls immortal spirits 
free and blest -- and eternal, ye are not bodies; matter is your servant, not you the 
servant of matter." 

-- Lecture on Hinduism (Chicago) 
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        আেমিরকার হাটর্েফাডর্ নামক sােন sামী বk ৃতা কিরবার জনয্ িনমিntত হiয়ািছেলন। eখানকার 
American Consul Patterson তখন েসখােন uপিsত িছেলন o সভাপিতর কাযর্ কিরয়ািছেলন। sামী 
আবার ী ানেদর পাপবাদ সmেn বিলেলন, যিদ ঘর anকার হয়, তাহেল ‘anকার’ ‘anকার’ কিরেল িক হiেব? 
আেলা jােলা তেব ত হেব -- 
 
        "Shall we advise men to kneel down and cry -- Oh miserable sinner that I am! 
No, rather let us remind them of their divine nature.....If the room is dark, do you 
go about striking your breast and crying, "It is dark!' No, the only way to get into 
light is to strike a light and then the darkness goes. -- The only way to realise the 
Light above you, is to strike the spiritual light within you and the darkness of 
impurity and sin will flee away. Think of your higher Self, not of your lower." 
 
        sামী পরমহংসেদেবর কােছ eকিট গl1 িনয়ািছেলন, েসi গlটi বিলেলন -- eকটা বািঘনী eকটা 
ছাগেলর পাল আkমণ কেরিছল। পূণর্গভর্া, তাi লাফ িদেত িগেয় ছানা হেয় েগল। বািঘনীর মৃতুয্ হল। ছানািট 
ছাগেলর সে  মানুষ হেত লাগল, আর তােদর সে  ঘাস েখেত লাগল o ‘ভয্া -- aয্া, ভয্া -- aয্া’, করেত লাগল। 
িকছুিদন পের েস ছানািট েবশ বড় হল। eকিদন ছাগেলর পােল আর eকিট বাঘ পড়ল। েস েদেখ aবাk  েয, 
eকটা বাঘ ঘাস খােc, আর ভয্া -- ভয্া করেছ, আবার তােক েদেখ ছাগেলর মেতা পালােc। তখন তােক ধের 
জেলর কােছ িনেয় েগল o বলেল, ‘তুio বাঘ, তুi ঘাস খািcস েকন, আর ভয্া -- ভয্া করিছল েকন -- েদখ আিম 
েকমন মাংস খািc। তুio খা, oi েদখ -- জেল েতার মুখ েদখা যােc আমার মেতা!’ বাঘটা সব েদখেল, 
মাংেসরo আsাদ েপেল।”  

                                                 
1 ei আখয্ািয়কািট সাংখয্দশর্েন আেছ। আখয্ািয়কা pকরণ। 


