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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ধু পাি তয্ িমথয্া -- সাধনা o িবেবক-ৈবরাগয্ 
 
        সমািধর কথা বিলেত বিলেত ঠাকুেরর ভাবাnর হiল। তাঁহার চndমুখ হiেত sগর্ীয় েজয্ািতঃ বিহগর্ত 
হiেতেছ। আর বাহয্jান নাi। মুেখ eকিট কথা নাi। েনt িsর! িন য়i জগেতর নাথেক দশর্ন কিরেতেছন! 
aেনকkণ পের pকৃিতs হiয়া বালেকর নয্ায় বিলেতেছন, “আিম জল খাব।” সমািধর পর যখন জল খাiেত 
চািহেতন তখন ভেkরা জািনেত পািরেতন েয, eবার iিন kমশঃ বাহয্jান লাভ কিরেবন। 
 
        ঠাকুর ভােব বিলেত লািগেলন, “মা! েসিদন ঈ র িবদয্াসাগরেক েদখািল!” তারপর আিম আবার 
বেলিছলাম, “মা! আিম আর-eকজন পি তেক েদখব, তাi তুi আমায় eখােন eেনিছস।” 
 
        পের শশধেরর িদেক তাকাiয়া বিলেলন, “বাবা! আর eকটু বল বাড়াo, আর িকছুিদন সাধন-ভজন কর। 
গােছ না uঠেতi eককাঁিদ; তেব তুিম েলােকর ভালর জনয্ e-সব করছ।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর শশধরেক মাথা েনায়াiয়া নমsার কিরেতেছন। 
 
        আরo বিলেতেছন, “যখন pথেম েতামার কথা নলুম, িজjাসা করলুম েয, ei পি ত িক ধু পি ত, না, 
িবেবক-ৈবরাগয্ আেছ?” 
 

[আেদশ না েপেল আচাযর্ হoয়া যায় না ] 
 
        “েয পি েতর িবেবক নাi, েস পি তi নয়। 
 
        “যিদ আেদশ হেয় তােক, তাহেল েলাকিশkায় েদাষ নাi। আেদশ েপেয় যিদ েকu েলাকিশkা েদয়, তােক 
েকu হারােত পাের না। 
 
        “বাgািদনীর কাছ েথেক যিদ eকিট িকরণ আেস, তাহেল eমন শিk হয় েয, বড় বড় পি তgেলা েকঁেচার 
মেতা হেয় যায়। 
 
        “pদীপ jালেল বাdেল েপাকাgেলা ঝাঁেক ঝাঁেক আপিন আেস -- ডাকেত হয় না। েতমিন েয আেদশ 
েপেয়েছ, তার েলাক ডাকেত হয় না; aমুক সমেয় েলকচার হেব বেল, খবর পাঠােত হয় না। তার িনেজর eমিন 
টান েয েলাক তার কােছ আপিন আেস। তখন রাজা, বাবু, সকেল দেল দেল আেস। আর বলেত থােক আপিন িক 
লেবন? আম, সেnশ, টাকা-কিড়, শাল -- ei সব eেনিছ; আপিন িক লেবন? আিম েয সকল েলাকেক বিল, ‘দূর 
কর -- আমার o-সব ভাল লােগ না, আিম িকছু চাi না।’ 
 
        “চুmক পাথর িক েলাহােক বেল, তুিম আমার কােছ eস? eস বলেত হয় না, -- েলাহা আপিন চুmক 
পাথেরর টােন ছুেট আেস। 
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        “erপ েলাক, পি ত নয় বেট। তা বেল মেন কেরা না েয তার jােনর িকছু কm িত হয়। বi পেড় িক jান 
হয়? েয আেদশ েপেয়েছ তার jােনর েশষ নাi। েস jান ঈ েরর কাছ েথেক আেস, -- ফুরায় না। 
 
        “o-েদেশ ধান মাপবার সময় eকজন মােপ, আর-eকজন রাশ েঠেল েদয়; েতমিন েয আেদশ পায় েস যত 
েলাকিশkা িদেত থােক, মা তাহার েপছন েথেক jােনর রাশ েঠেল েঠেল েদন। েস-jান আর ফুরায় না। 
 
        “মার যিদ eকবার কটাk হয়, তাহেল িক আর jােনর aভাব থােক? তাi িজjাসা করিছ েকান আেদশ 
েপেয়ছ িক না?” 
 
        হাজরা -- হাঁ, aবশয্ আেদশ েপেয়েছন। েকমন মহাশয়? 
 
        পি ত -- না, আেদশ? তা eমন িকছু পাi নাi। 
 
        গৃহsামী -- আেদশ পান নাi বেট, কতর্বয্েবােধ েলকচার িদেcন। 
 
        ীরামকৃ  -- েয আেদশ পায় নাi, তার েলকচার িক হেব? 
 
        “eকজন (bাh) েলকচার িদেত িদেত বেলিছল, ‘ভাiের, আিম কত মদ েখতুম, েহন করতাম, েতন 
করতাম।’ ei কথা েন, েলাকgিল বলাবিল করেত লাগল, ‘শালা, বেল িকের? মদ েখত!’ ei কথা বলােত 
uলেটা uৎপিt হল। তাi ভাল েলাক না হেল েলকচাের েকান uপকার হয় না। 
 
        “বিরশােল বািড় eকজন সদরoয়ালা বেলিছল, ‘মহাশয়, আপিন pচার করেত আরm কrন। তাহেল 
আিমo েকামর বাঁিধ।’ আিম বললাম, oেগা eকটা গl েশান -- o-েদেশ হালদার-পুকুর বেল eকিট পুকুর আেছ। 
যত েলাক তার পােড় বােহয্ করত। সকাল েবলা যারা পুকুের আসত গালাগােল তােদর ভূত ছািড়েয় িদত। িকnt 
গালাগােল েকান কাজ হত না; আবার তার পরিদন সকােল পােড় বােহয্ কেরেছ, েলােক েদখত। িকছু িদন পের 
েকাmািন েথেক eকজন চাপরাসী পুকুেরর কােছ eকটা hকুম েমের িদল। িক আ যর্! eেকবাের বােহয্ করা বn 
হেয় েগল। 
 
        “তাi বলিছ, েহঁিজ-েপঁিজ েলাক েলকচার িদেল িকছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকেল তেব েলােক মানেব। 
ঈ েরর আেদশ না থাকেল েলাকিশkা হয় না। েয েলাকিশkা িদেব, তার খুব শিk চাi। কলকাতায় aেনক 
হনুমান পুরী আেছ -- তােদর সে  েতামায় লড়েত হেব। eরা েতা (যারা চািরিদেক সভায় বেস আেছ) পাঠ্ ঠা! 
 
        “ৈচতনয্েদব aবতার। িতিন যা কের েগেলন তারi িক রেয়েছ বল েদিখ? আর েয আেদশ পায় নাi, তার 
েলকচাের িক uপকার হেব?” 
 

[িকrেপ আেদশ পাoয়া যায় ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাi বলিছ, ঈ েরর পাদপেd মg হo। 
 
        ei কথা বিলয়া ঠাকুর েpেম মােতায়ারা হiয়া গান গািহেতেছন: 
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 ডুb  ডুb  rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন। 
 “e-সাগের ডুবেল মের না -- e েয aমৃেতর সাগর।” 
 

[নেরndেক িশkা -- ঈ র aমৃেতর সাগর ] 
 
       “আিম নেরndেক বেলিছলাম -- ঈ র রেসর সমুd, তুi e-সমুেd ডুব িদিব িক না বল। আcা, মেন কর 
খুিলেত eকখুিল রস রেয়েছ আর তুi মািছ হেয়িছস। েকাথা বেস রস খািব বল? নেরnd বলেল, ‘আিম খুিলর 
আড়ায় বেস মুখ বািড়েয় খাব! েকন না েবিশ দূের েগেল ডুেব যাব।’ তখন আিম বললাম, বাবা, e সিcদানn-
সাগর -- eেত মরেণর ভয় নাi, e-সাগর aমৃেতর সাগর। যারা ajান তারাi বেল েয, ভিk েpেমর বাড়াবািড় 
করেত নাi। ঈ রেpেমর িক বাড়াবািড় আেছ? তাi েতামায় বিল, সিcদানn-সাগের মg হo। 
 
        “ঈ রলাভ হেল ভাবনা িক? তখন আেদশo হেব, েলাকিশkাo হেব।” 
 


