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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o পেরাপকার 
 
        ীরামকৃ  (বি েমর pিত) -- কািমনী-কা নi সংসার। eরi নাম মায়া। ঈ রেক েদখেত, িচnা করেত 
েদয় না; di-eকিট েছেল হেল stীর সে  ভাi-ভgীর মেতা থাকেত হয়, আর তার সে  সবর্দা ঈ েরর কথা 
কiেত হয়। তাহেল dজেনরi মন তাঁর িদেক যােব আর stী ধেমর্র সহায় হেব। প ভাব না েগেল ঈ েরর আনn 
আsাদন করেত পাের না। ঈ েরর কােছ pাথর্না করেত হয় যােত পশূভাব যায়। বয্াকুল হেয় pাথর্না। িতিন 
anযর্ামী, নেবনi নেবন। যিদ আnিরক হয়। 
 
        “আর -- ‘কা ন’। আিম প বটীর1 তলায় গ ার ধাের বেস ‘টাকা মািট’ ‘টাকা মািট’ ‘মািটi টাকা’, 
‘টাকাi মািট’ বেল জেল েফেল িদছলুম!” 
 
        বি ম -- টাকা মািট! মহাশয় চারটা পয়সা থাকেল গিরবেক েদoয়া যায়। টাকা যিদ মািট, তাহেল দয়া 
পেরাপকার করা হেব না? 
 

[ ীযুk বি ম ‘জগেতর uপকার’ o কমর্েযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  (বি েমর pিত) -- দয়া! পেরাপকার! েতামার সাধয্ িক েয তুিম পেরাপকার কর? মানুেষর 
eেতা নপর-চপর িকnt যখন ঘুেমায়, তখন যিদ েকu দাঁিড়েয় মুেখ মুেত েদয়, েতা েটর পায় না, মুখ েভেস যায়। 
তখন aহংকার, aিভমান, দপর্ েকাথায় যায়? 
 
        “সnয্াসীর কািমনী-কা ন তয্াগ করেত হয়! তা আর gহণ করেত পাের না। থুথু েফেল আবার থুথু েখেত 
নাi। সnয্াসী যিদ কাrেক িকছু েদয়, েস িনেজ েদয়, মেন কের না। দয়া ঈ েরর; মানুেষ আবার িক দয়া করেব? 
দানটান সবi রােমর icা। িঠক সnয্াসী মেনo তয্াগ কের, বািহেরo তয্াগ কের। েয gড় খায় না, তার কােছ gড় 
থাকাo ভাল নয়। কােছ gড় েথেক যিদ েস বেল েখেয়া না, তা েলােক নেব না। 
 
        “সংসারী েলােকর টাকার দরকার আেছ, েকননা মাগেছেল আেছ। তােদর স য় করা দরকার, 
মাগেছেলেদর খাoয়ােত হেব। স য় করেব না েকবল প ী আuর দরেবশ, aথর্াৎ পািখ আর সnয্াসী। িকnt পািখর 
ছানা হেল েস মুেখ কের খাবার আেন। তারo তখন স য় করেত হয়। তাi সংসারী েলােকর টাকার দরকার। 
পিরবার ভরণেপাষণ করেত হয়। 
 
        “সংসারী েলাক dভk হেল aনাসk হেয় কমর্কের। কেমর্র ফল -- লাভ, েলাকশান, সুখ, dঃখ ঈ রেক 
সমপর্ণ কের। আর তাঁর কােছ রাতিদন ভেk pাথর্না কের, আর িকছু চায় না। eরi নাম িন াম কমর্ -- aনাসk 
হেয় কমর্ করা। সnয্াসীরo সব কমর্ িন াম করেত হয়। তেব সnয্াসী সংসারীেদর মেতা িবষয়কমর্ কের না। 
 
        “সংসারী বয্িk িন ামভােব যিদ কাuেক দান কের েস িনেজর uপকােরর জনয্, ‘পেরাপকােরর’ জনয্ নয়। 
                                                 
1 প বটী -- রাসমিণর কালীবাটীেত প বটীতলায় ঠাকুর ীরামকৃ  aেনক সাধনা তপসয্া কিরয়ািছেলন। aিত  িনজর্ন sান। সহেজi 
ঈ র udীপন হয়। 
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সবর্ভূেত হির আেছন তাঁরi েসবা করা হয়। হিরেসবা হেল িনেজরi uপকার হেলা, ‘পেরাপকার’ নয়। ei সবর্ভূেত 
হিরর েসবা -- ধু মানুেষর নয়, জীবজntর মেধয্o হিরর েসবা, যিদ েকu কের, আর যিদ েস মান চায় না, যশ 
চায় না, মরবার পর sগর্ চায় না, যােদর েসবা করেছ, তােদর কাছ েথেক uলেট েকান uপকার চায় না, erপ 
ভােব যিদ েসবা কের, তাহেল তার যথাথর্ িন াম কমর্, aনাসk কমর্ করা হয়। eirপ িন াম কমর্ করেল তার 
িনেজর কলয্াণ হয়, eরi নাম কমর্েযাগ। ei কমর্েযাগo ঈ রলােভর eকিট পথ। িকnt বড় কিঠন, কিলযুেগর 
পেk নয়। 
 
        তাi বলিছ, েয aনাসk হেয় erপ কমর্ কের, দয়া দান কের, েস িনেজরi ম ল কের। পেরর uপকার 
পেরর ম ল েস ঈ র কেরন -- িযিন চnd, সূযর্, বাপ মা, ফল, ফুল, শসয্ জীেবর জনয্ কেরেছন! বাপ-মার িভতর 
যা েsহ েদখ, েস তাঁরi েsহ, জীেবর রkার জনয্i িদেয়েছন। দয়ালুর িভতর যা দয়া েদখ, েস তাঁরi দয়া, 
িনঃসহায় জীেবর রkার জনয্ িদেয়েছন। তুিম দয়া কর আর না কর, িতিন েকান না েকান সূেt তাঁর কাজ করেবন। 
তাঁর কাজ আটেক থােক না। 
 
        “তাi জীেবর কতর্বয্ িক? আর িক, তাঁর শরণাগত হoয়া, আর তাঁেক যােত লাভ হয়, দশর্ন হয়, েসiজনয্ 
বয্াকুল হেয় তাঁর কােছ pাথর্না করা।” 
 

[ঈ রi বst আর সব aবst ] 
 
        “শmু বেলিছল, আমার icা েয খুব কতকgেলা িডেsনসাির, হাসপাতাল কের িদi, তাহেল গিরবেদর 
aেনক uপকার হয়। আিম বললুম, হাঁ, aনাসk হেয় যিদ e-সব কর, েতা মn নয়। তেব i েরর uপর আnিরক 
ভিk না থাকেল aনাসk হoয়া বড় কিঠন। আবার aেনক কাজ জড়ােল েকানিদক েথেক আসিk eেস পেড়, 
জানেত েদয় না। মেন করিছ িন ামভােব করিছ, িকnt হয়েতা যেশর icা হয় েগেছ, নাম বার করবার icা হেয় 
েগেছ। আবার েবিশ কমর্ করেত েগেল, কেমর্র িভেড় ঈ রেক ভুেল যায়। আরo বললুম, শmু! েতামােক eকটা 
কথা িজjাসা কির। যিদ ঈ র েতামার সmুেখ eেস সাkাৎকার হন, তাহেল তুিম তাঁেক চাiেব, না কতকgিল 
িডেsনসাির বা হাসপাতাল চাiেব? তাঁেক েপেল আর িকছু ভাল লােগ না। িমছিরর পানা েপেল আর িচেটgেড়র 
পানা ভাল লােগ না। 
 
        “যারা হাসপাতাল, িডেsনসাির করেব, আর eেতi আনn করেব তারাo ভাল েলাক, িকnt থাk আলাদা। 
েয dভk, েস ঈ র বi আর িকছু চায় না; েবিশ কেমর্র িভতর যিদ েস পেড়, েস বয্াকুল হেয় pাথর্না কের, েহ 
ঈ র, কৃপা কের আমার কমর্ কিমেয় দাo; তা না হেল েয মন েতামােতi িনিশিদন েলেগ থাকেব, েসi মন বােজ 
খরচ হেয় যােc; েসi মেনেত িবষয়িচnা করা হেc। dভিkর থাk eকিট আলাদা থাk। ঈ র বst আর সব 
aবst, e েবাধ না হেল dভিk হয় না। e-সংসার aিনতয্, dিদেনর জনয্, আর e-সংসােরর িযিন কতর্া, িতিনi 
সতয্, িনতয্; e-েবাধ না হেল dভিk হয় না। 
 
        “জনকািদ pতয্ািদ  হেয় কমর্ কেরেছন।”  


