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সpম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , িবজয়, েকশব, নেরnd o ‘কািমনী-কা নতয্াগ’ -- সnয্াস 
(Renunciation) 

 
        eকিদন ীরামকৃ  o িবজয়কৃ  েগাsামী দিkেণ ের কালীবািড়েত কথাবাতর্া কিহেতিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- কািমনী-কা নতয্াগ না করেল েলাকিশkা েদoয়া যায় না। েদখ না, েকশব 
েসন oiিট পারেল না বেল, িক হল েশষটা! তুিম িনেজ ঐ েযর্র িভতর, কািমনী-কা েনর িভতর েথেক যিদ বল 
‘সংসার aিনতয্, ঈ রi বst’, aেনেক েতামার কথা নেব না। আপনার কােছ gেড়র নাগির রেয়েছ, পরেক বলেছা 
gড় েখo না! তাi েভেব-িচেn ৈচতনয্েদব সংসারতয্াগ করেলন। তা না হেল জীেবর udার হয় না। 
 
        িবজয় -- আেj হাঁ, ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, কফ যােব বেল িপpলখ  ৈতেয়র করলাম1 -- িকnt uলেটা 
uৎপিt হল, কফ েবেড় েগল; নবdীেপর aেনক েলাক বয্  করেত লাগল o বলল, িনমাi পি ত েবশ আেছ েহ; 
সুnরী stী, pিত া, aেথর্র aভাব েনi; েবশ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব যিদ তয্াগী হত aেনক কাজ হত। ছাগেলর গােয় kত থাকেল আর ঠাকুর েসবা হয় 
না। বিল েদoয়া হয় না। তয্াগী না হেল েলাকিশkার aিধকারী হয় না। গৃহs হেল কজন তার কথা নেব? 
 
        sামী িবেবকানn কািমনী-কা নতয্াগী, তাi তাঁহার ঈ রিবষেয় েলাকিশkা েদবার aিধকার। িবেবকানn 
েবদােn o iংেরজী ভাষা o দশর্নািদেত পি তাgগণয্, িতিন aসাধারণ বাgী, েসi িক তাঁহার মাহাtয্? iহার utর 
ঠাকুর ীরামকৃ  িদেবন। দিkেণ েরর কালীবািড়েত ভkেদর সেmাধন কিরয়া পরমহংসেদব 1882 ী ােb sামী 
িবেবকানn সmেn বিলেতেছন -- 
 
        “ei েছেলিটেক2 েদখেছা eখােন eকরকম। dরn েছেল, বাবার কােছ যখন বেস, েযন জুজুিট। আবার 
চাঁদিনেত যখন েখেল, তখন আর eক মূিতর্। eরা িনতয্িসেdর থাক। eরা সংসাের কখন বd হয় না। eকটু বয়স 
হেলi ৈচতনয্ হয়, আর ভগবােনর িদেক চেল যায়। eরা সংসাের আেস জীবিশkার জনয্। eেদর সংসাের বst িকছু 
ভাল লােগ না -- eরা কািমনী-কা েন কখনo আসk হয় না। 
 
        “েবেদ আেছ েহামাপািখর কথা। খুব uচুঁ আকােশ েস পািখ থােক। েসi আকােশi েস িডম পােড়। িডম 
পাড়েলi িডমটা পড়েত থােক। িডম পড়েত পড়েত ফুেট যায়। তখন ছানাটা পড়েত থােক। পড়েত পড়েত তার 
েচাখ ফুেট আর ডানা েবেরায়। েচাখ ফুটেলi েদখেত পায় েয, েস পেড় যােc, আর শরীর মািটেত লাগেল 
eেকবাের চুরমার হেয় যােব। তখন েস পািখ মার িদেক, ঊ র্িদেক েচাঁচা েদৗড় েদয়, আর uচুঁেত uেঠ যায়।” 
 

                                                 
1 িপপুলখ  -- aথর্াৎ নবdীেপ হিরনাম pচার। 
2 sামী িবেবকানn তখন েজনার য্াl  aয্ােসমিb কেলেজ পেড়ন। বয়স 19।20। তাঁহার বািড় তখন কেলেজর কােছ  িসমুিলয়ায়। 
িপতার নাম ৺িব নাথ দt হাiেকােটর্র eটিণর্। বালেকর নাম নেরনd। কেলেজ থািকয়া িব. e. পাশ কিরয়ািছেলন। তখন Hastie 
সােহব pধান aধয্াপক িছেলন। ekেণ তাঁহার ভাi ভgীরা আেছন। sামীর জnিদন -- েসামবার, েপৗষ সংkািn, 1269 সাল, pােত 
6-31।33 সময়, সূেযর্াদেয়র 6 িমিনট পূেবর্; বয়স -- 39 বৎসর 5 মাস 24 িদন হiয়ািছল। 
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        িবেবকানn ei ‘েহামাপািখ’ -- তাঁর জীবেনর eক লkয্ মার কােছ েচাঁচা েদৗড় িদেয় uেঠ যাoয়া -- গােয় 
মািট না েঠকেত েঠকেত aথর্াৎ সংসার sশর্ না করেত করেত ভগবােনর পেত agসর হoয়া। 
 
        ীরামকৃ  ৺িবদয্াসাগরেক বিলয়ািছেলন, “পাি তয্! ধু পাি েতয্ িক হেব? শকুিনo aেনক uচুঁেত uেঠ, 
িকnt নজর ভাগােড়র িদেক -- েকাথায় পচা মড়া। পি ত aেনক ে াক ফড়র ফড়র করেত পাের, িকnt মন 
েকাথায়? যিদ হিরপাদপেd থােক, আিম তােক মািন, যিদ কািমনী-কা েন থােক, তাহেল আমার খড়কুেটা েবাধ 
হয়।” 
 
        sামী িবেবকানn ধু পি ত নেহন, িতিন সাধু, মহাপুrষ! ধু পাি েতয্র জনয্ iংেরজ o 
আেমিরকাবািসগণ ভৃেতয্র নয্ায়, তাঁহার েসবা কেরন নাi। তঁহারা বুিঝয়ািছেলন েয, iিন আর eক জাতীয় েলাক। 
সmান, টাকা, iিndয়সুখ, পাি তয্ pভৃিত েলােক রিহয়ােছ; iঁহার িকnt eক লkয্ ঈ রলাভ। সnয্াসীর গীিতেত 
িতিনi বিলয়ােছন, সnয্াসী কািমনী-কা নতয্াগ কিরেব। 
 
  "Truth never comes where lust 
     and fame and greed 
 Of gain reside. No man who 
     thinks of woman 
 As his wife can ever perfect be. 
 Nor he who owns however little, 
     Nor he -- 
 Whom anger chains -- Can ever pass 
     thro' Maya's gates. 
 So give these up, sannyasin bold, Say -- 
    "Om Tat Sat Om!" 

-- Song of the Sannyasin. 
         
        আেমিরকায় তাঁহার pেলাভন কম হয় নাi। eেক জগd বয্াপী pিত া; তাহােত সবর্দাi পরমাসুnরী 
ucবংশীয়া সুিশিkতা মিহলাগণ আিসয়া আলাপ o েসবা কিরেতন। তাঁহার eত েমািহনীশিk েয, তাঁহােদর মেধয্ 
aেনেক তাঁহােক িববাহ কিরেত চািহেতন। eকজন aিত ধনােঢয্র কনয্া (heiress) সতয্ সতয্ eকিদন আিসয়া 
তাঁহােক বিলয়ািছেলন, “sামী! আমার সবর্s o আমােক আপনােক সমপর্ণ কিরলাম।” sামী তdtের বিলেলন, 
“ভেd! আিম সnয্াসী, আমার িববাহ কিরেত নাi। সকল stীেলাক আমার মাতৃsrপা!” ধনয্ বীর! তুিম grেদেবর 
uপযুk িশষয্! েতামার গাt যথাথর্i পৃিথবীর মৃিtকা sশর্ কের নাi। েতামার গােt কািমনী-কা েনর দাগিট 
পযর্n লােগ নাi। তুিম pেলাভেনর রাজয্ হiেত পলায়ন কর নাi। তাহার মেধয্ থািকয়া, ীনগের বাস কিরয়া, 
i েরর পেথ agসর হiয়াছ। তুিম সামানয্ জীেবর নয্ায় িদন কাটাiেত চাo নাi। তুিম েদবভােবর jলn দৃ াn 
রািখয়া e-মতর্য্ধাম তয্াগ কিরয়া িগয়াছ। 


