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তৃতীয় দশর্ন 
 
   সবর্ভূতsমাtানং সবর্ভূতািন চাtিন ৷   
   ঈkেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ ৷৷    [গীতা -- 6।29] 
 

[নেরnd, ভবনাথ, মাsার ] 
 
        মাsার তখন বরাহনগের ভিগনীর বািড়েত িছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন করা aবিধ সবর্kণ তাঁহারi 
িচnা। সবর্দাi েযন েসi আনnময় মূিতর্ েদিখেতেছন o তাঁহার েসi aমৃতময়ী কথা িনেতেছন। ভািবেত 
লািগেলন, ei দিরd bাhণ িকrেপ ei সব গভীর তtt aনুসnান কিরেলন o জািনেলন? আর eত সহেজ ei 
সকল কথা বুঝাiেত িতিন e-পযর্n কাহােকo কখনo েদেখন নাi। কখন তাঁহার কােছ যাiেবন o আবার তাঁহােক 
দশর্ন কিরেবন ei কথা রাtিদন ভািবেতেছন। 
 
        েদিখেত েদিখেত রিববার আিসয়া পিড়ল। বরাহনগেরর েনপালবাবুর সে  েবলা 3টা-4টার সময় িতিন 
দিkেণ েরর বাগােন আিসয়া েপৗঁিছেলন। েদিখেলন, েসi পূবর্পিরিচত ঘেরর মেধয্ ঠাকুর ীরামকৃ  েছাট 
তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন। ঘের eকঘর েলাক। রিববাের aবসর হiয়ােছ, তাi ভেkরা দশর্ন কিরেত 
আিসয়ােছন। eখনo মাsােরর সে  কাহারo আলাপ হয় নাi, িতিন সভামেধয্ eকপাে র্ আসন gহণ কিরেলন। 
েদিখেলন, ভkসে  সহাসয্বদেন ঠাকুর কথা কিহেতেছন। 
 
        eকিট ঊনিবংশিতবষর্ বয়s েছাকরােক uেdশ কিরয়া o তাঁহার িদেক তাকাiয়া ঠাকুর েযন কত আনিnত 
হiয়া aেনক কথা বিলেতিছেলন। েছেলিটর নাম নেরnd। কেলেজ পেড়ন o সাধারণ bাhসমােজ যাতায়াত কেরন। 
কথাgিল েতজঃপিরপূণর্। চkু dিট ujjল। ভেkর েচহারা। 
 
        মাsার aনুমােন বুিঝেলন েয, কথািট িবষয়াসk সংসারী বয্িkর সmেn হiেতিছল। যরা েকবল ঈ র ঈ র 
কের, ধমর্ ধমর্ কের তােদর oi সকল বয্িkরা িনnা কের। আর সংসাের কত d  েলাক আেছ, তােদর সে  
িকrপ বয্বহার করা uিচত -- e-সব কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- নেরnd তুi িক বিলস? সংসারী েলােকরা কত িক বেল! িকnt েদখ, হািত 
যখন চেল যায়, েপছেন কত জােনায়ার কত রকম িচৎকার কের। িকnt হািত িফেরo চায় না। েতােক যিদ েকu 
িনnা কের, তুi িক মেন করিব? 
 
        নেরnd -- আিম মেন করব, কুকুর েঘu েঘu করেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না ের, aত দূর নয়। (সকেলর হাসয্) ঈ র সবর্ভূেত আেছন। তেব ভাল েলােকর 
সে  মাখামািখ চেল; মn েলােকর কাছ েথেক তফাত থাকেত হয়। বােঘর িভতেরo নারায়ণ আেছন; তা বেল 
বাঘেক আিল ন করা চেল না। (সকেলর হাসয্) যিদ বল বাঘ েতা নারায়ণ, তেব েকন পালাব। তার utর -- যারা 
বলেছ “পািলেয় eস” তারাo নারায়ণ, তােদর কথা েকন না িন? 
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        “eকটা গl েশাn । েকান eক বেন eকিট সাধু থােকন। তাঁর aেনকgিল িশষয্। িতিন eকিদন িশষয্েদর 
uপেদশ িদেলন েয, সবর্ভূেত নারায়ণ আেছন, eiিট েজেন সকলেক নমsার করেব। eকিদন eকিট িশষয্ েহােমর 
জনয্ কাঠ আনেত বেন িগছল। eমন সমেয় eকটা রব uঠল, ‘েক েকাথায় আছ পালাo -- eকটা পাগলা হািত 
যােc।’ সবাi পািলেয় েগল, িকnt িশষয্িট পালাল না! েস জােন েয, হািতo েয নারায়ণ তেব েকন পালাব? ei 
বিলয়া দাঁিড়েয় রiল। নমsার কের sবstিত করেত লাগল। eিদেক মাhত েচঁিচেয় বলেছ ‘পালাo, পালাo’; 
িশষয্িট তবুo নড়ল না। েশেষ হািতটা ঁেড় কের তুেল িনেয় তােক eকধাের ছঁুেড় েফেল িদেয় চেল েগল। িশষয্ 
kতিবkত হেয় o aৈচতনয্ হেয় পেড় রiল। 
 
        “ei সংবাদ েপেয় gr o aনয্ানয্ িশেষয্রা তােক আ েম ধরাধির কের িনেয় েগল। আর ঔষধ িদেত 
লাগল। খািনkণ পের েচতনা হেল oেক েকu িজjাসা করেল, ‘তুিম হািত আসেছ েনo েকন চেল েগেল না?’ েস 
বলেল, ‘grেদব আমায় বেল িদেয়িছেলন েয, নারায়ণi মানুষ, জীবজnt সব হেয়েছন। তাi আিম হািত নারায়ণ 
আসেছ েদেখ েসখান েথেক সের যাi নাi।’ gr তখন বলেলন, ‘বাবা, হািত নারায়ণ আসিছেলন বেট, তা সতয্; 
িকnt বাবা, মাhত নারায়ণ েতা েতামায় বারণ কেরিছেলন। যিদ সবi নারায়ণ তেব তার কথা িব াস করেল না 
েকন? মাhত নারায়েণর কথাo নেত হয়।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “শােst আেছ ‘aেপা নারায়ণঃ’ জল নারায়ণ। িকnt েকান জল ঠাকুর েসবায় চেল; আবার েকান জেল 
আঁচােনা, বাসনমাজা, কাপড়কাচা েকবল চেল; িকnt খাoয়া বা ঠাকুরেসবা চেল না। েতমিন সাধু, aসাধু, ভk, 
aভk -- সকেলরi hদেয় নারায়ণ আেছন। িকnt aসাধু, aভk, d  েলােকর সে  বয্বহার চেল না। মাখামািখ 
চেল না। কারo সে  েকবল মুেখর আলাপ পযর্n চেল, আবার কারo সে  তাo চেল না। oirপ েলােকর কাছ 
েথেক তফােত থাকেত হয়।” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, যিদ d  েলােক aিন  করেত আেস বা aিন  কের, তাহেল িক চুপ কের থাকা 
uিচত? 
 

[গৃহs o তেমাgণ ] 
  
        ীরামকৃ  -- েলােকর সে  বাস করেত েগেলi d  েলােকর হাত েথেক আপনােক রkা করবার জনয্ eকটু 
তেমাgণ েদখােনা দরকার! িকnt েস aিন  করেব বেল uলেট তার aিন  করা uিচত নয়। 
 
        “eক মােঠ eক রাখাল গr চরাত। েসi মােঠ eকটা ভয়ানক িবষাk সাপ িছল। সকেলi েসi সােপর 
ভেয় aতয্n সাবধােন থাকত। eকিদন eকিট bhচারী েসi মােঠর পথ িদেয় আসিছল। রাখােলরা েদৗেড় eেস 
বলেল, ‘ঠাকুর মহাশয়! oিদক িদেয় যােবন না। oিদেক eকটা ভয়ানক িবষাk সাপ আেছ।’ bhচারী বলেল, 
‘বাবা, তা েহাক; আমার তােত ভয় নাi, আিম মnt জািন!’ ei কথা বেল bhচারী েসiিদেক চেল েগল। রাখােলরা 
ভেয় েকu সে  েগল না। eিদেক সাপটা ফণা তুেল েদৗেড় আসেছ, িকnt কােছ না আসেত আসেত bhচারী েযi 
eকিট মnt পড়েল, আমিন সাপটা েকঁেচার মতন পােয়র কােছ পেড় রiল। bhচারী বলেল, ‘oের, তুi েকন পেরর 
িহংসা কের েবড়াস; আয় েতােক মnt িদব। ei মnt জপেল েতার ভগবােন ভিk হেব, ভগবানলাভ হেব, আর িহংসা 
pবৃিt থাকেব না।’ ei বেল েস সাপেক মnt িদল। সাপটা মnt েপেয় grেক pণাম করেল আর িজjাসা করেল, 
‘ঠাকুর! িক কের সাধনা করব, বলুন?’ gr বলেলন, ‘ei মnt জপ কর, আর কারo িহংসা কেরা না।’ bhচারী 
যাবার সমেয় বলেল, ‘আিম আবার আসব।’ 
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        “eiরকম িকছুিদন যায়। রাখােলরা েদেখ েয, সাপটা আর কামড়ােত আেস না! ঢয্ালা মাের তবুo রাগ হয় 
না, েযন েকঁেচার মতন হেয় েগেছ। eকিদন eকজন রাখাল কােছ িগেয় লয্াজ ধের খুব ঘুরপাক িদেয় তােক আছেড় 
েফেল িদেল। সাপটার মুখ িদেয় রk uঠেত লাগল, আর েস aেচতন হেয় পড়ল। নেড় না, চেড় না। রাখােলরা 
মেন করেল েয, সাপটা মের েগেছ। ei মেন কের তারা সব চেল েগল। 
 
        “aেনক রােt সােপর েচতনা হল। েস আেs আেs aিত কে  তার গেতর্র িভতর চেল েগল। শরীর চূণর্ -- 
নড়বার শিk নাi। aেনকিদন পের যখন aিsচমর্সার তখন বািহের আহােরর েচ ায় রােt eক-eকবার চরেত 
আসত; ভেয় িদেনর েবলা আসত না, মnt লoয়া aবিধ আর িহংসা কের না। মািট, পাতা, গাছ েথেক পেড় েগেছ 
eমন ফল েখেয় pাণধারণ করত। 
 
        “pায় eক বৎসর পের bhচারী েসiপেথ আবার eল। eেসi সােপর সnান করেল। রাখােলরা বলেল, ‘েস 
সাপটা মের েগেছ।’ bhচারীর িকnt o-কথা িব াস হল না! েস জােন, েয মnt o িনেয়েছ তা সাধন না হেল 
েদহতয্াগ হেব না। খঁুেজ খঁুেজ েসiিদেক তার নাম ধের ডাকেত লাগল। েস grেদেবর আoয়াজ েন গতর্ েথেক 
েবিড়েয় eল o খুব ভিkভােব pণাম করেল। bhচারী িজjাসা করেল, ‘তুi েকমন আিছস?’ েস বলেল, ‘আেj 
ভাল আিছ।’ bhচারী বলেল, ‘তেব তুi eত েরাগা হেয় িগিছস েকন?’ সাপ বলেল, ‘ঠাকুর আপিন আেদশ 
কেরেছন -- কারo িহংসা কেরা না, তাi পাতাটা ফলটা খাi বেল েবাধ হয় েরাগা হেয় িগিছ!’ oর সttgণ হেয়েছ 
িক না, তাi কাr uপর েkাধ নাi। েস ভুেলi িগেয়িছল েয, রাখােলরা েমের েফলবার েযাগাড় কেরিছল। bhচারী 
বলেল, ‘ ধু না খাoয়ার দrন erপ aবsা হয় না, aবশয্ আরo কারণ আেছ, েভেব েদখ।’ সাপটার মেন পড়ল 
েয, রাখােলরা আছাড় েমেরিছল। তখন েস বলেল, ‘ঠাকুর মেন পেড়েছ বেট, রাখােলরা eকিদন আছাড় েমেরিছল। 
তারা ajান, জােন না েয আমার মেনর িক aবsা; আিম েয কাহােকo কামড়াব না বা েকানrপ aিন  করব না, 
েকমন কের জানেব?’ bhচারী বলেল, ‘িছ! তুi eত েবাকা, আপনােক রkা করেত জািনস না; আিম কামড়ােত 
বারণ কেরিছ, েফাঁস করেত নয়! েফাঁস কের তােদর ভয় েদখাস নাi েকন?’ 
 
        “d  েলােকর কােছ েফাঁস করেত হয়, ভয় েদখােত হয়, পােছ aিন  কের। তােদর গােয় িবষ ঢালেত নাi, 
aিন  করেত নাi।” 
 

[িভn pকৃিত -- Are all men equal?] 
 
        “ঈ েরর সৃি েত নানারকম জীবজnt, গাছপালা আেছ। জােনায়ােরর মেধয্ ভাল আেছ মn আেছ। বােঘর 
মেতা িহংs জnt আেছ। গােছর মেধয্ aমৃেতর নয্ায় ফল হয় eমন আেছ; আবার িবষফলo আেছ। েতমিন মানুেষর 
মেধয্ ভাল আেছ, মno আেছ; সাধু আেছ, aসাধুo আেছ; সংসারী জীব আেছ আবার ভk আেছ। 
 
        “জীব চারpকার: -- বdজীব, মুমুkজীব, মুkজীব o িনতয্জীব। 
 
        “িনতয্জীব: -- েযমন নারদািদ। eরা সংসাের থােক জীেবর ম েলর জনয্ -- জীবিদগেক িশkা িদবার 
জনয্। 
 
        “বdজীব: -- িবষেয় আসk হেয় থােক, আর ভগবানেক ভুেল থােক -- ভুেলo ভগবােনর িচnা কের না। 
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        “মুমুkজীব: -- যারা মুk হবার icা কের। িকnt তােদর মেধয্ েকu মুk হেত পাের, েকu বা পাের না। 
 
        “মুkজীব: -- যারা সংসাের কািমনী-কা েন আবd নয় -- েযমন সাধু-মহাtারা; যােদর মেন িবষয়বুিd 
নাi, আর যারা সবর্দা হিরপাদপd িচnা কের। 
 
        “েযমন জাল েফলা হেয়েছ পুকুের। d-চারটা মাছ eমন েসয়ানা েয, কখনo জােল পেড় না -- eরা 
িনতয্জীেবর uপমাsল। িকnt aেনক মাছi জােল পেড়। eেদর মেধয্ কতকgিল পালাবার েচ া কের। eরা 
মুমুkুজীেবর uপমাsল। িকnt সব মাছi পালােত পাের না। d-চারেট ধপাঙ ধপাঙ কের জাল েথেক পািলেয় যায়, 
তখন েজেলরা বেল, oi eকটা মs মাছ পািলেয় েগল! িকnt যারা জােল পেড়েছ, aিধকাংশi পালােতo পাের না; 
আর পালাবার েচ াo কের না। বরং জাল মুেখ কের, পুকুেরর পাঁেকর িভতের িগেয় চুপ কের মুখ gঁজের েয় 
থােক -- মেন কের, আর েকান ভয় নাi, আমরা েবশ আিছ। িকnt জােন না েয, েজেল হড় হড় কের েটেন আড়ায় 
তুলেব। eরাi বdজীেবর uপমাsল।” 
 

[সংসারী েলাক – বdজীব ] 
 
        “বdজীেবরা সংসাের কািমনী-কা েন বd হেয়েছ, হাত-পা বাঁধা। আবার মেন কের েয, সংসােরর oi 
কািমনী o কা েনেতi সুখ হেব, আর িনভর্েয় থাকেব। জােন না েয, oেতi মৃতুয্ হেব। বdজীব যখন মের তার 
পিরবার বেল, ‘তুিম েতা চলেল, আমার িক কের েগেল?’ আবার eমিন মায়া েয, pদীপটােত েবিশ সলেত jলেল 
বdজীব বেল, ‘েতল পুেড় যােব সলেত কিমেয় দাo।’ eিদেক মৃতুয্শযয্ায় েয় রেয়েছ! 
 
        “বdজীেবরা ঈ রিচnা কের না। যিদ aবসর হয় তাহেল হয় আেবাল-তােবাল ফালেতা গl কের, নয় 
িমেছ কাজ কের। িজjাসা করেল বেল, আিম চুপ কের থাকেত পাির না, তাi েবড়া বাঁধিছ। হয়েতা সময় কােট না 
েদেখ তাস েখলেত আরm কের।” (সকেল sb) 
 
 


