a ম পিরেcদ
ীরামকৃ , কমর্েযাগ, নেরnd o দিরdনারায়ণ েসবা
(িন াম কমর্)
পরমহংসেদব বিলেতন, কমর্ সকেলরi কিরেত হয়। jান, ভিk o কমর্ ei িতনিট ঈ েরর কােছ েপৗঁছবার
পথ। গীতায় আেছ, -- সাধু, গৃহs, pথেম িচt িdর জনয্ grর uপেদশ aনুসাের aনাসk হেয় কমর্ কিরেব।
‘আিম কতর্া’ eিট ajান, ধন-জন কাযর্কলাপ আমার, eিটo ajান। গীতায় আেছ, আপনােক aকতর্া েজেন
i রেক ফল সমপর্ণ কের কাজ করেত হয়। গীতায় আরo আেছ েয, িসিdলােভর পরo pতয্ািদ হiয়া েকহ েকহ,
েযমন জনকািদ, কমর্ কেরন। গীতায় েয আেছ কমর্েযাগ েস ei। ঠাকুর ীরামকৃ o oi কথা বিলেতন।
তাi কমর্েযাগ বড় কিঠন। aেনকিদন িনজর্েন ঈ েরর সাধনা না করেল aনাসk হেয় কমর্ করা যায় না।
সাধনার aবsায় grর uপেদশ সবর্দা pেয়াজন। তখন কাঁচা aবsা, তাi েকাn িদক েথেক আসিk eেস পেড়
জানেত পারা যায় না। মেন করিছ, আিম aনাসk হেয় ঈ ের ফল সমপর্ণ কের, জীবেসবা দানািদ কাযর্ করিছ;
িকnt বাsিবক আিম হয় েতা েলাকমানয্ হবার জনয্ করিছ, িনেজi বুঝেত পারিছ না। েয বয্িk গৃহs, যার গৃহ,
পিরজন, আtীয়-কুটুm, আমার বলবার আেছ, তােক েদেখ িন াম কমর্ o aনাসিk, পরােথর্ sাথর্তয্াগ, e-সকল
িশkা করা বড় কিঠন।
িকnt সবর্তয্াগী কািমনী-কা নতয্াগী িসd মহাপুrষ যিদ িন াম কমর্ কের েদখান, তাহেল েলাক সহেজ uহা
বুিঝেত পাের o তাঁহার পদানুসরণ কের।
sামী িবেবকানn কািমনী-কা নতয্াগী। িতিন িনজর্েন grর uপেদেশ aেনকিদন সাধনা কিরয়া িসিdলাভ
কিরয়ািছেলন। িতিন যথােথর্ কমর্েযােগর aিধকারী। তেব িতিন সnয্াসী, মেন কিরেলi ঋিষেদর মেতা aথবা তাঁহার
grেদব পরমহংসেদেবর মেতা েকবল jান-কমর্ লiয়া থািকেত পািরেতন। িকnt তাঁহার জীবন েকবল তয্ােগর
দৃ াn েদখাiবার জনয্ হয় নাi। সংসারীরা েয সকল বst gহণ কের, aনাসk হiয়া তাহােদর িকrপ বয্বহার
কিরেত হয়, নারদ, কেদব o জনকািদর নয্ায় sামীজী েলাকসংgহাথর্ তাহাo েদখাiয়া িগয়ােছন। িতিন aথর্ o
মান, e-সকলেক সnয্াসীর নয্ায় কাকিব া jান কিরেতন বেট, aথর্াৎ িনেজ েভাগ কিরেতন না; িকnt তাহািদগেক
জীবেসবােথর্ িকrেপ বয্বহার কিরেত হয়, তাহা uপেদশ িদয়া o িনেজ কাজ কিরয়া েদখাiয়া িগয়ােছন। েয aথর্
িবলাত o আেমিরকার বnুবেগর্র িনকট হiেত িতিন সংgহ কিরয়ািছেলন, েস সমs aথর্ জীেবর ম লকেl বয্য়
কিরয়ােছন। sােন sােন, যথা কিলকাতার িনকটs েবলুেড়, আলেমারার িনকটs মায়াবতীেত, কাশীধােম o মাdাজ
iতয্ািদ sােন মঠ sাপন কিরয়ােছন। dিভর্kপীিড়তিদগেক নানা sােন -- িদনাজপুর, ৈবদয্নাথ, িকেষণগড়,
দিkেণ র o aনয্ানয্ sােন -- েসবা কিরয়ােছন। dিভর্েkর সময় িপতৃমাতৃহীন aনাথ বালক-বািলকাগণেক
aনাথা ম কিরয়া রািখয়া িদয়ােছন। রাজপুতনার anগর্ত িকেষণগড় নামক sােন aনাথা ম sাপন কিরয়ািছেলন।
মুিশর্দাবােদর িনকট (ভাবদা) সারগাছী gােম eখনo aনাথা ম চিলেতেছ। হিরdার-িনকটs কনখেল পীিড়ত
সাধুিদেগর জনয্ sামী েসবা ম sাপন কিরয়ােছন। েpেগর সময় েpগবয্ািধ-আkাn েরাগীিদগেক aেনক aথর্বয্য়
কিরয়া েসবা- rষা করাiয়ােছন। দিরd কাঙােলর কনয্ eকাকী বিসয়া কাঁিদেতন। আর বnুেদর সমেk বিলেতন,
“হায়! eেদর eত ক , ঈ রেক িচnা কিরবার aবসর পযর্n নাi।”
grপিদ কমর্, িনতয্কমর্ ছাড়া aনয্ কমর্েতা বnেনর কারণ। িতিন সnয্াসী। তাঁহার কেমর্র িক pেয়াজন?
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"Who sows must reap," they say
and "cause must bring
The sure effect. Good good;
bad bad; and none
Escape the law. But who so
wears a form
Must wear the chain." Too true,
but far beyond
Both name and form is Atman,
ever free.
Know thou art That, sannyasin bold!
say "Om Tat Sat, Om."
-- Song of the Sannaysin
েকবল েলাকিশkার জনয্ ঈ র তাঁহােক ei সকল কমর্ করাiেলন। eখন সাধু বা সংসারী সকেল িশিখেব
েয, যিদ তাহারাo িকছুিদন িনজর্েন grর uপেদেশ ঈ েরর সাধনা কিরয়া ভিkলাভ কের, তাহারাo sামীজীর
নয্ায় িন াম কমর্ কিরেত পািরেব, যথাথর্া aনাসk হiয়া দানািদ সৎকাযর্ কিরেত পািরেব। sামীজীর grেদব ঠাকুর
ীরামকৃ বিলেতন, “হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেল আঠা লাগেব না।” aথর্াৎ িনজর্েন সাধেনর পর ভিkলাভ
কিরয়া pতয্ািদ হiয়া েলাকিশkাথর্ পৃিথবীর কােযর্ হাত িদেল ঈ েরর কৃপায় যথাথর্ িনিলর্pভােব কাজ করা যায়।
sামী িবেবকানেnর জীবন aনুধয্ান কিরেল, িনজর্েন সাধন কাহােক বেল o েলাকিশkাথর্ কমর্ কাহােক বেল, তাহার
আভাস পাoয়া যায়।
িবেবকানেnর e-সকল কমর্ েলাকিশkাথর্।
কমর্ৈণব িহ সংিসিdমািsতা জনকাদয়ঃ।
েলাকসংgহেমবািপ সংপশয্n কতুমর্ হর্িস ৷৷
ei গীেতাk কমর্েযাগ aিতশয় কিঠন। জনকািদ কেমর্র dারা িসিdলাভ কেরিছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ
বিলেতন েয, জনক তাহার পূেবর্ িনজর্েন বেন aেনক কেঠার তপসয্া কিরয়ািছেলন। তাi সাধুরা jান o ভিkপথ
aবলmন কিরয়া সংসার-েকালাহল তয্াগ কিরয়া িনজর্েন ঈ রসাধন কেরন। তেব sামী িবেবকানেnর নয্ায় utম
aিধকারী বীরপুrষ েকবল ei কমর্েযােগর aিধকারী। ভগবানেক aনুভব কিরেতেছন, aথচ েলাকিশkার জনয্
pতয্ািদ হiয়া সংসাের কমর্ কিরেতেছন, erপ মহাপুrষ পৃিথবীেত কয়িট? ঈ রেpেম মােতায়ারা, কািমণীকা েনর দাগ eকিটo লােগ নাi, aথচ জীেবর েসবার জনয্ বয্s হiয়া েবড়াiেতেছন, erপ আচাযর্ কয়িট েদখা
যায়?
sামীজী ল েন 1896 ী ােb 10i নেভmর েবদােnর কমর্েযাগ বয্াখয্ায় গীতার কথা বিলেলন -"Curiously enough the scene is laid on the battlefield where Krishna teaches
the philosophy to Arjuna; and the doctrine which stands out luminously in every
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page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And
this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta."
(London)
-- Practical Vedanta
বkৃতায় sামীজী কেমর্র মেধয্ সnয্াসীর ভােবর (‘Calmness in the midst of activity’) কথা
বিলয়ােছন। sামী ‘রাগেdষ-িববিজর্ত’ হiয়া কমর্ কিরেত েচ া কিরেতন। িতিন েয erপ কমর্ কিরেত পািরেতন, েস
েকবল তাঁর তপসয্ার gেণ, তাঁর ঈ রানুভূিতর বেল। িসd পুrষ aথবা ীকৃে র নয্ায় aবতারপুrষ না হiেল ei
িsরতা (‘Calmness’) হয় না।
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