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ঊনিবংশ পিরেcদ 
 

ঠাকুরদাদা o মিহমাচরেণর pিত uপেদশ 
 
        ‘ঠাকুরদাদা’ d-eকিট বnুসে  আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। বয়স 27/28 হiেব। বরাহনগের বাস। 
bাhণ পি েতর েছেল, -- কথকতা aভয্াস কিরেতেছন। সংসার ঘােড় পিড়য়ােছ, -- িদন কতক ৈবরাগয্ হiয়া 
িনrেdশ হiয়ািছেলন। eখনo সাধন-ভজন কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িক েহঁেট আসছ? েকাথায় বািড়? 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা হাঁ; বরাহনগের বািড়। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন িক দরকার িছল? 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা, আপনােক দশর্ন করেত আসা, তাঁেক ডািক -- মােঝ মােঝ aশািn হয় েকন? 
dপাঁচিদন েবশ আনেn যায় -- তারপর aশািn েকন? 
 

[কািরকর; মেnt িব াস; হিরভিk; jােনর dিট লkণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- বুেঝিছ, -- িঠক পড়েছ না। কািরকর দাঁেত দাঁত বিসেয় েদয় -- তাহেল হয় -- eকটু েকাথায় 
আটেক আেছ। 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা, eirপ aবsাi হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- মnt িনেয়ছ? 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা, হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- মেnt িব াস আেছ? 
 
        ঠাকুরদাদার বnু বিলেতেছন -- iিন েবশ গান গাiেত পােরন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন -- eকটা গাoনা েগা। 
 
        ঠাকুরদাদা গাiেতেছন -- 
 
 েpম িগির-কnের, েযাগী হেয় রিহব। 
 আনnিনঝর্র পােশ েযাগধয্ােন থািকব ৷৷ 
 তttফল আহিরেয় jান-kুধা িনবািরেয়, 
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 ৈবরাগয্-কুসুম িদেয় ীপাদপd পূিজব। 
 িমটােত িবরহ-তৃষা কূপ জেল আর যাব না, 
 hদয়-কর  ভের শািn-বাির তুিলব। 
 কভু ভাব শৃ  পের, পদামৃত পান কের, 
 হািসব কাঁিদব নািচব গাiব। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, েবশ গান! আনnিনঝর্র! তttফল! হািসব কাঁিদব নািচব গাiব। 
 
        “েতামার িভতর েথেক eমন গান ভাল লাগেছ -- আবার িক! 
 
        “সংসােরেত থাকেত েগেলi সুখ-dঃখ আেছ -- eকটু-আধটু aশািn আেছ। 
 
        “কাজেলর ঘের থাকেল গােয় eকটু কািল লােগi।” 
 
        “ঠাকুরদাদা -- আjা, -- eখন িক করব -- বেল িদন। 
 
        ীরামকৃ  --  হাততািল িদেয় সকােল িবকােল হিরনাম করেব -- ‘হিরেবাল’ -- ‘হিরেবাল’ -- ‘হিরেবাল’ 
বেল। 
 
        “আর eকবার eেসা, -- আমার হাতটা eকটু সাrক।” 
 
        মিহমাচরণ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। 
 
        (মিহমার pিত) -- “আহা iিন eকিট েবশ গান েগেয়েছন। -- গাo েতা গা েসi গানিট আর eকবার।” 
 
        ঠাকুরদাদা আবার গাiেলন, “েpম িগির-কnের” iতয্ািদ। 
 
        গান সমাp হiেল ঠাকুর মিহমাচরণেক বিলেতেছন -- তুিম েসi ে াকিট eকবার বলেতা -- হিরভিkর 
কথা। 
 
        মিহমাচরণ নারদপ রাt হiেত েসi ে াকিট বিলেতেছন -- 
 
 anবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 নাnবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 
        ীরামকৃ  -- oটাo বল -- লভ লভ হিরভিkং। 
 
        মিহমাচরণ বিলেতেছন -- 
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 িবরম িবরম bhn  িকং তপসয্াসু বৎস। 
 bজ bজ িdজ শী ং শ রং jানিসnুm  ৷৷ 
 লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm । 
 ভব-িনগড়-িনবnেcদনীং কতর্রী । 
 
        ীরামকৃ  -- শ র হিরভিk িদেবন। 
 
        মিহমা -- পাশমুkঃ সদািশবঃ। 
 
        ীরামকৃ  -- লjা, ঘৃণা, ভয়, সে াচ -- e-সব পাশ; িক বল? 
 
        মিহমা -- আjা হাঁ, েগাপন করবার icা, pশংসায় কুি ত হoয়া।  
 
        ীরামকৃ  -- dিট jােনর লkণ। pথম কূটs বুিd। হাজার dঃখ-ক , িবপদ-িব  েহাক -- িনিবর্কার, েযমন 
কামারশােলর েলাহা, যার uপর হাতুিড় িদেয় েপেট। আর, িdতীয়, পুrষকার -- খুব েরাখ। কাম-েkােধ আমার 
aিন  কেc েতা eেকবাের তয্াগ! কcপ যিদ হাত-পা িভতের সাঁদ কের, চারখানা কের কাটেলo আর বার করেব 
না। 
 

[তীb, মnা o মকর্ট ৈবরাগয্ ] 
 
        (ঠাকুরদাদা pভৃিতর pিত) -- “ৈবরাগয্ dipকার। তীb ৈবরাগয্ আর মnা ৈবরাগয্। মnা ৈবরাগয্ -- হেc 
হেব -- িঢেম েততালা। তীb ৈবরাগয্ -- শািণত kুেরর ধার -- মায়াপাশ কচকচ কের েকেট েদয়। 
 
        “েকানo চাষা কতিদন ধের খাটেছ -- পু িরণীর জল েkেত আসেছ না। মেন েরাখ নাi। আবার েকu d-
চারিদন পেরi -- আজ জল আনব েতা ছাড়ব, pিতjা কের। নাoয়া খাoয়া সব বn। সমs িদন েখেট সnয্ার 
সময় যখন জল কুলকুল কের আসেত লাগল, তখন আনn। তারপর বািড়েত িগেয় পিরবারেক বেল – ‘েদ eখন 
েতল েদ নাiব।’ েনেয় েখেয় িনি n হেয় িনdা। 
 
        “eকজেনর পিরবার বলেল, ‘aমুক েলােকর ভারী ৈবরাগয্ হেয়েছ, েতামার িকছু হল না!’ যার ৈবরাগয্ 
হেয়েছ, েস েলাকিটর েষালজন stী, -- eক-eকজন কের তােদর তয্াগ করেছ। 
 
        “েসায়ামী নাiেত যািcল, কাঁেধ গামছা, -- বলেল, ‘েkপী! েস েলাক তয্াগ করেত পারেব না, -- eকটু 
eকটু কের িক তয্াগ হয়! আিম তয্াগ করেত পারব। ei েদখ, -- আিম চললুম!’ 
 
        “েস বািড়র েগাছগাছ না কের -- েসi aবsায় -- কাঁেধ গামছা -- বািড় তয্াগ কের, চেল েগল। -- eরi 
নাম তীb ৈবরাগয্। 
 
        “আর-eকরকম ৈবরাগয্ তােক বেল মকর্ট ৈবরাগয্। সংসােরর jালায় jেল েগrয়া বসন পের কাশী েগল। 
aেনকিদন সংবাদ নাi। তারপর eকখানা িচিঠ eল – ‘েতামরা ভািবেব না, আমার eখােন eকিট কমর্ হiয়ােছ।’ 
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        “সংসােরর jালা েতা আেছi! মাগ aবাধয্, কুিড় টাকা মাiেন, েছেলর anpাশন িদেত পারেছ না, েছেলেক 
পড়ােত পারেছ না -- বািড় ভাঙা, ছাত িদেয় জল পড়েছ; -- েমরামেতর টাকা নাi। 
 
        “তাi েছাকরারা eেল আিম িজjাসা কির, েতার েক েক আেছ? 
 
        (মিহমার pিত) -- “েতামােদর সংসারতয্ােগর িক দরকার? সাধুেদর কত ক ! eকজেনর পিরবার বলেল, 
তুিম সংসারতয্াগ করেব -- েকন? আট ঘের ঘুের ঘুের িভkা করেত হেব, তার েচেয় eক ঘের খাoয়া পাc, েবশ 
েতা। 
 
        “সদাbত খঁুেজ খঁুেজ সাধু িতনেkাশ রাsা েথেক দূের িগেয় পেড়। েদেখিছ, জগnাথদশর্ন কের -- েসাজা 
পথ িদেয় সাধু আসেছ; সদাbতর জনয্ তার েসাজা পথ েছেড় েযেত হয়। 
 
        “eেতা েবশ -- েকlা েথেক যুd। মােঠ দাঁিড়েয় যুd করেল aেনক aসুিবধা। িবপদ। গােয়র uপর 
েগালাgিল eেস পেড়! 
 
        “তেব িদন কতক িনজর্েন িগেয়, jানলাভ কের, সংসাের eেস থাকেত হয়। জনক jানলাভ কের সংসাের 
িছল। jােনর পর েযখােনi থাক তােত িক?” 
 
        মিহমাচরণ -- মহাশয়, মানুষ েকন িবষেয় মুg হেয় যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক লাভ না কের িবষেয়র মেধয্ থােক বেল। তাঁেক লাভ করেল আর মুg হয় না। বাdেল 
েপাকা যিদ eকবার আেলা েদখেত পায়, -- তাহেল আর তার anকার ভাল লােগ না। 
 

[ঊ র্েরতা ৈধযর্েরতা o ঈ রলাভ -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম ] 
 
        “তাঁেক েপেত হেল বীযর্ধারণ করেত হয়। 
 
        “ কেদবািদ ঊ র্েরতা। eঁেদর েরতঃপাত কখনo হয় নাi। 
 
        “আর eক আেছ ৈধযর্েরতা। আেগ েরতঃপাত হেয়েছ, িকnt তারপর বীযর্ধারণ। বার বছর ৈধযর্েরতা হেল 
িবেশষ শিk জnায়। িভতের eকিট নূতন নাড়ী হয়, তার নাম েমধা নাড়ী। েস নাড়ী হেল সব sরণ থােক, -- সব 
জানেত পাের। 
 
        “বীযর্পােত বলkয় হয়। spেদােষ যা েবিরেয় যায়, তােত েদাষ নাi। o ভােতর gেণ হয়। o-সব েবিরেয় 
িগেয়o যা থােক, তােতi কাজ হয়। তবু stীস  করা uিচত নয়। 
 
        “েশেষ যা থােক, তা খুব িরফাiন (Refine) হেয় থােক। লাহােদর oখােন gেড়র নাগির সব েরেখিছল, -- 
নাগিরর িনেচ eকিট eকিট ফুেটা কের, তারপর eকবৎসর পের েদখেল; সব দানা েবঁেধ রেয়েছ -- িমছিরর মেতা। 
রস যা েবিরেয় যাবার, ফুেটা িদেয় তা েবিরেয় েগেছ। 
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        “stীেলাক eেকবাের তয্াগ -- সnয্াসীর পেk। েতামােদর হেয় েগেছ, তােত েদাষ নাi। 
 
        “সnয্াসী stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। সাধারণ েলােক তা পাের না। সা ের গা মা পা ধা িন। ‘িন’েত 
aেনকkণ থাকা যায় না। 
 
        “সnয্াসীর পেk বীযর্পাত বড়i খারাপ। তাi তােদর সাবধােন থাকেত হয়। stীrপদশর্ন যােত না হয়। ভk 
stীেলাক হেলo েসখান েথেক সের যােব। stীrপ েদখাo খারাপ। জাgত aবsায় না হয়, sেp বীযর্পাত হয়। 
 
        “সnয্াসী িজেতিndয় হেলo েলাকিশkার জনয্ েমেয়েদর সে  আলাপ করেব না। ভk stীেলাক হেলo 
েবিশkণ আলাপ করেব না। 
 
        “সnয্াসীর হেc িনজর্লা eকাদশী। আর dরকম eকাদশী আেছ। ফলমলূ েখেয়, -- আর লুিচ ছkা েখেয়। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “লুিচ ছkার সে  হেলা dখানা rিট dেধ িভেজেছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) “েতামরা িনজর্লা eকাদশী পারেব না।” 
 

[পূবর্কথা -- কৃ িকেশােরর eকাদশী -- রােজnd িমt ] 
 
        “কৃ িকেশারেক েদখলাম, eকাদশীেত লুিচ ছkা েখেল। আিম hdেক বললাম -- hd, আমার 
কৃ িকেশােরর eকাদশী করেত icা হেc। (সকেলর হাসয্) তাi eকিদন করলাম। খুব েপট ভের েখলাম, তার 
পরিদন আর িকছু েখেত পারলাম না।” (সকেলর হাসয্) 
 
        েয কেয়কিট ভk প বটীেত হঠেযাগীেক েদিখেত িগয়ািছেলন, তাঁহারা িফিরেলন। ীরামকৃ  তাঁহােদর 
বিলেতেছন -- “েকমন েগা -- িকrপ েদখেল? েতামােদর গজ িদেয় েতা মাপেল?” 
 
        ঠাকুর েদিখেলন, ভkরা pায় েকহi হঠেযাগীেক টাকা িদেত রাজী নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুেক টাকা িদেত হেলi তােক আর ভাল লােগ না। 
 
        “রােজnd িমt -- আটশ টাকা মাiেন -- pয়ােগ কুmেমলা েদেখ eেসিছল। আিম িজjাসা করলাম – 
‘েকমন েগা, েমলায় েকমন সব সাধু েদখেল?’ রােজnd  বলেল – ‘কi েতমন সাধু েদখেত েপলাম না। eকজনেক 
েদখলাম বেট িকnt িতিনo টাকা লন।’ 
 
        “আিম ভািব েয সাধুেদর েকu টাকাপয়সা েদেব না েতা খােব িক কের? eখােন পয্ালা িদেত হয় না -- তাi 
সকেল আেস। আিম ভািব; আহা, oরা টাকা বড় ভালবােস। তাi িনেয়i থাকুক।” 
 
        ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। eকজন ভk েছাট খাটিটর utরিদেক বিসয়া তাঁহার পদেসবা কিরেতেছন। 
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ঠাকুর ভkিটেক আেs আেs বিলেতেছন -- “িযিন িনরাকার, িতিনi সাকার। সাকারrপo মানেত হয়। কালীrপ 
িচnা করেত করেত সাধক কালীrেপi দশর্ন পায়। তারপর েদখেত পায় েয, েসi rপ aখে  লীন হেয় েগল। 
িযিনi aখ  সিcদানn, িতিনi কালী।” 
 


