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চতুথর্ পিরেcদ
আেগ িবদয্া (Science) না আেগ ঈ র
ীরামকৃ (বি েমর pিত) -- েকu েকu মেন কের শাst না পড়েল, বi না পড়েল ঈ রেক পাoয়া যায়
না। তারা মেন কের, আেগ জগেতর িবষয়, জীেবর িবষয় জানেত হয়, আেগ সােয়n পড়েত হয়। (সকেলর হাসয্)
তারা বেল ঈ েরর সৃি e-সব না বুঝেল ঈ রেক জানা যায় না। তুিম িক বল? আেগ সােয়n না আেগ ঈ র?
বি ম -- হাঁ, আেগ পাঁচটা জানেত হয়, জগেতর িবষয়। eকটু e িদককার jান না হেল, ঈ র জানব েকমন
কের? আেগ পড়া না কের জানেত হয়।
ীরামকৃ -- oi েতামােদর eক। আেগ ঈ র, তারপর সৃি । তাঁেক লাভ করেল, দরকার হয়েতা সবi
জানেত পারেব।
“যিদ যd মিlেকর সে আলাপ করেত পােরা েজা-েসা কের, তাহেল যিদ েতামার icা থােক, যd
মিlেকর কখানা বািড়, কত েকাmািনর কাগজ, কখানা বাগান, eo জানেত পারেব। যd মিlকi বেল েদেব। িকnt
তার সে যিদ আলাপ না হয়, বািড় ঢুকেত েগেল দােরায়ােনরা যিদ না ঢুকেত েদয়, তাহেল কখানা বািড়, কত
েকাmািনর কাগজ, কখানা বাগান, e-সব িঠক খবর েকমন কের যানেব? তাঁেক জানেল সব জানা যায়,1 িকnt
সামানয্ িবষয় জানবার আকাkা থােক না। েবেদo e-কথা আেছ। যতkণ না েলাকিটেক েদখা যায়, ততkণ তার
gেণর কথা কoয়া যায়; েস েযi সামেন আেস, তখন o-সব কথা বn হেয় খায়। েলােক তােক িনেয়i মt হয়,
তার সে আলাপ কের িবেভার হয়, তখন আর aনয্ কথা থােক না।
“আেগ ঈ রলাভ2, তারপর সৃি বা aনয্ কথা। বাlীিকেক রামমnt জপ করেত েদoয়া হল, িকnt তােক বলা
হল, ‘মরা’ ‘মরা’ জপ কেরা। ‘ম’ মােন ঈ র আর ‘রা’ মােন জগৎ। আেগ ঈ র তারপর জগৎ, eকেক জানেল সব
জানা যায়। 1-eর পর যিদ প াশটা শূনয্ থােক aেনক হেয় যায়। 1েক পুেছ েফলেল িকছুi থােক না। 1েক িনেয়i
aেনক। eক আেগ, তারপর aেনক; আেগ ঈ র3 তারপর জীবজগৎ।
“েতামার দরকার ঈ রেক লাভ করা! তুিম aত জগৎ, সৃি , সােয়n, ফােয়n e-সব করেছা েকন? েতামার
আম খাবার দরকার। বাগােন কত শ আমগাছ, কত হাজার ডাল, কত লk েকািট পাতা, e-সব খবের েতামার
কাজ িক? তুi আম েখেত eেসিছস আম েখেয় যা। e-সংসাের মানুষ eেসেছ ভগবানলােভর জনয্। েসিট ভুেল
নানা িবষেয় মন েদoয়া ভাল নয়। আম েখেত eেসিছস আম েখেয়i যা।”
বি ম -- আম পাi কi?
ীরামকৃ -- তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না কর। আnিরক হেল িতিন নেবনi নেবন। হয়েতা eমন েকানo
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তিsn িবjােত সবর্িমদং িব াতং ভবিত।
মানুষ জীবেনর uেdশয্ (E n d o f L i f e ) ঈ রলাভ।
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আেগ ঈ র Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you -Jesus.
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সৎস জুিটেয় িদেলন, যােত সুিবধা হেয় েগল। েকu হয়েতা বেল েদয়, eমিন eমিন কর তাহেল ঈ রেক পােব।
বি ম -- েক? gr! িতিন আপিন ভাল আম েখেয়, আমায় খারাপ আম েদন! (হাসয্)
ীরামকৃ -- েকন েগা! যার যা েপেট সয়। সকেল িক পলুয়া-কািলয়া েখেল হজম করেত পাের? বািড়েত
মাছ eেল মা সব েছেলেক পমুয়া-কািলয়া েদন না। েয dবর্ল, যার েপেটর aসুখ, তােক মােছর েঝাল েদন; তা
বেল িক মা েস েছেলেক কম ভালবােসন?
[ঈ রলােভর uপায়, -- বয্াকুলতা, বালেকর িব াস ]
“grবােকয্ িব াস করেত হয়। gri সিcদানn, সিcদানni gr, তাঁর কথা িব াস করেল, -- বালেকর
মেতা িব াস করেল -- ঈ রলাভ হয়। বালেকর িক িব াস! মা বেলেছ, ‘o েতার দাদা হয়’, aমিন েজেনেছ, ‘o
আমার দাদা।’ eেকবাের পাঁচ িসকা পাঁচ আনা িব াস! তা েস েছেল হয়েতা বামুেনর েছেল, আর দাদা হয়েতা
ছুেতার কামােরর েছেল। মা বেলেছ, o ঘের জুজু। েতা পাকা েজেন আেছ, o ঘের জুজু। ei বালেকর িব াস;
grবােকয্ eমন িব াস ছাi। সয্ায়না বুিd, পােটায়ারী বুিd, িবচার বুিd করেল, ঈ রেক পাoয়া যায় না। িব াস
আর সরল হoয়া, কপট হেল চলেব না। সরেলর কােছ িতিন খুব সহজ। কপট েথেক িতিন aেনক দূর।
“িকnt বালক েযমন মােক না েদখেল িদেশহারা হয়, সেnশ িমঠাi হােত িদেয় েভালােত যাo িকছুi চায়
না, িকছুেতi েভােল না, আর বেল, ‘না, আিম মার কােছ যাব’, েসiরকম ঈ েরর জনয্ বয্াকুলতা চাi। আহা! িক
aবsা! বালক েযমন মা মা কের পাগল হয়। িকছুেতi েভােল না! যার সংসাের e-সব সুখেভাগ আলুনী লােগ,
যার আর িকছু ভাল লােগ না -- টাকা, মান, েদেহর সুখ, iিndেয়র সুখ, যার িকছুi ভাল লােগ না, েসi আnিরক
মা মা কের কাতর হয়। তারi জেনয্ মার আবার সব কাজ েফেল েদৗেড় আসেত হয়।
“ei বয্াকুলতা। েয পেথi যাo, িহnু, মুসলমান, ী ান, শাk, bhjানী -- েয পেথi যাo, oi
বয্াকুলতা িনেয়i কথা। িতিন েতা anযর্ামী, ভুলপেথ িগেয় পড়েলo েদাষ নাi -- যিদ বয্াকুলতা থােক। িতিন
আবার ভালপেথ তুেল লন।
“আর সব পেথi ভুল আেছ, -- সbাi মেন কের আমার ঘিড় িঠক যােc, িকnt কারo ঘিড় িঠক যায় না।
তা বেল কাr কাজ আটকায় না। বয্াকুলতা থাকেল সাধুস জুেট যায়, সাধুসে িনেজর ঘিড় aেনকটা িঠক কের
লoয়া যায়।”
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