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ি�তীয় পিরে�দ 

 

শা�পাঠ ও পাি�তয িিমযা -- তপসযা  াা -- িব�ানী 

 

        পি�ত েবদািদ শা� পিড়য়ােছন ও �ান  রা  েরন। ঠা রু েছাট খাটিটেত বিসয়া তাহঁাে  েদিখেতেছন ও 

গ��েল নানা উপেদশ িদেতেছন। 

 

        �ীরাি �ৃ (পি�েতর �িত) -- েবদািদ অেন  শা� আেছ, ি � সাধন না  রেল, তপসযা না  রেল -- 

ঈ�রে  পাওয়া যায় না। 

 

        “ষড় দশরেন দশরন েিেল না, আগি িনগি ত�সাের। 

 

        “তেব শাে� যা আেছ, েসা সব েজেন িনেয় েসা অনুসাের  াজ  রেত হয়। এ জন এ খানা ি িঠ হািরেয় 

েফেলিছল। ে ামায় েরেখেছ িেন নাা। তখন েস �দীপ লেয় খুঁজেত লাগল। দ-িতনজন িিেল খুঁেজ ি িঠখানা 

েপেল। তােত েলখা িছল, পাঁ  েসর সে�শ আর এ খানা  াপড় পাঠাােব। েসাটু  ুপেড় লেয় েস আবার 

ি িঠখানা েফেল িদেল। তখন আর ি িঠর ি  দর ার। এখন পাঁ  েসর সে�শ আর এ খানা  াপড় ি েন পাঠােলা 

হেব।” 

 

[The Art of Teaching :পঠন, �বণ ও দশরেনর তারতিয ] 
 

        “পড়ার ে েয় শনা  াল, -- শনার ে েয় েদখা  াল। গুিেুখ বা সাধিুেুখ শনেল ধারণা েবিশ হয়, -- আর 

শাে�র অসার  াগ ি �া  রেত হয় না। 

 

        “হনুিান বেলিছল, ‘ াা, আিি িতিম-নক্ অত সব জািন না -- আিি ে বল রািি �া  ির।’ 

 

        “শনার ে েয় েদখা আরও  াল। েদখেল সব সে�হ  েল যায়। শাে� অেন   মা েতা আেছ; ঈ�েরর 

সাকাষ ার না হেল -- তারঁ পাদপে�  ি� না হেল -- ি ৎশিু না হেল -- সবা বমৃা। পািঁজেত িলেখেছ িবশ 

আড়া জল -- ি � পািঁজ িটপ েল এ  েফাটঁাও পেড় না! এ  েফাটঁাা পড়, তাও না।” 

 

[িব ার  তিদন -- ঈ�রদশরন পযর� -- িব�ানী ে ? ] 

 

        “শা�ািদ িনেয় িব ার  তিদন? যতিদন না ঈ�েরর সাকাষ ার হয়। �ির গনগন  ের  তকণ? যতকণ 

ফুেল না বেস। ফুেল বেস িধপুান  রেত আর�  রেল আর শ� নাা। 

 

         � -- ঈ�রদশরেনর পরও শরীর মাে ? 

 

        �ীরাি �ৃ --  াু  াু ি ছ ু েিরর জনয মাে , -- েলা িশকার জনয। গ�া�ােন পাপ যায় আর িিু� হয় 

-- ি �  ক ুঅ  যায় না। তেব পােপর জনয েয  য় জজ  িরে াগ  রেত হয় েস  য় জজ আর হয় না। েয পা  

িদেয়েছ েসা পা টাা ে বল ঘুের যােব। বা ীগেলা আর হেব না।  ািে�াধািদ সব দ� হেয় যায়, -- তেব 
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শরীরটা তাে  ি ছ ু েিরর জনয। 

 

        পি�ত -- ওে া সং�ার বেল। 

  

        �ীরাি �ৃ -- িব�ানী সবরদা ঈ�রদশরন  ের -- তাা েতা এরপ এলােনা  াব।  ক ুে েয়ও দশরন  ের। 

 খনও িনতয হেত লীলােত মাে ,  খনও লীলা হেত িনেতযেত যায়। 

 

        পি�ত -- এিট বঝুলাি না। 

 

        �ীরাি �ৃ -- েনিত েনিত িব ার  ের েসা িনতয অখ� সিিদানে� েপপছঁয়। তারা এা িব ার  ের -- িতিন 

জীব নন, জগষ নন,  তুিবরংশিত তত নন। িনেতয েপপেঁছ আবার েদেখ -- িতিন এা সব হেয়েছন -- জীব, জগষ, 

 তুিবরংশিত তত। 

 

        “দধে  দা েপেত িমন  ের িাখন তুলেত হয়। ি � িাখন েতালা হেল েদেখ েয, েঘােলরা িাখন, 

িাখেনরা েঘাল। েখােলরা িাঝ, িােঝরা েখাল।” 

 

        পি�ত ( ূধেরর �িত, সহােসয) -- বঝুেল? এ বঝুা বড় শ�! 

 

        �ীরাি �ৃ -- িাখন হেয়েছ েতা েঘালও হেয়েছ। িাখনে   াবেত েগেলা সে� সে� েঘালে ও  াবেত 

হয়, -- ে ননা েঘাল না মা েল িাখন হয় না। তাা িনতযে  িানেত েগেলা লীলাে ও িানেত হয়। অনুেলাি ও 

িবেলাি। সা ার-িনরা ার সাকাষ ােরর পর এা অবঅা! সা ার ি জয়রপ, িনরা ার অখ� সিিদান�। 

 

        “িতিনা সব হেয়েছন, -- তাা িব�ানীর ‘এা সংসার িজার  িুট’। �ানীর পেক ‘এ সংসার েধা ঁার টািট।’ 

রাি�সাদ েধাঁ ার টািট বেলিছল। তাা এ জন জবাব িদেয়িছল, -- 

 

 এা সংসার িজার  িুট, আিি খাা দাা আর িজা লিুট। 

  ওের বিদয নািহ  বিুু, বিুঝস ে বল েিাটািিুট ৷৷ 

 জন  রাজা িহােতজা তার ি েসর িছল �িট। 

 েস এিদ -ওিদ  দিদ  েরেখ েখেয়িছল দেধর বািট ৷৷ 

 

        (স েলর হাসয) 

 

        “িব�ানী ঈ�েরর আন� িবেশষরেপ সে�াগ  েরেছ। ে উ দধ শেনেছ, ে উ েদেখেছ, ে উ েখেয়েছ। 

িব�ানী দধ েখেয়েছ আর েখেয় আন�লা   েরেছ ও  হপহু হেয়েছ।” 

 

        “তেব এ িট আেছ, ঈ�রে  দশরেনর পরও  মা  লেত পাের। েস- মা ে বল ঈ�েরর আনে�র  মা, -- 

েযিন িাতােলর ‘জয়  ালী’ বলা। সর �ির ফুেল বেস িধপুান  রার পর আধ আধ �ের গনগন  ের।” 

 

        িব�ানীর নাি  িরয়া ঠা রু বিুঝ িনেজর অবঅা াি�েত বিলেতেছন। 
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        “�ানী ‘েনিত েনিত’ িব ার  ের। এা িব ার  রেত  রেত েযখােন আন� পায় েসা ��। 

 

        “�ানীর � াব ি রপ? -- �ানী আান অনুসাের  েল। 

 

        “আিায়  ানে  িনেয় িগেয়িছল। েসখােন  ত গিল সাধ ুেদখলাি। তারা ে উ ে উ েসলাা  রিছল। 

(স েলর হাসয) আিরা যাওয়ােত েস-সব েফলেল। তারপর পােয়র উপর পা িদেয় বেস আিােদর সে�  মা 

 ােত লাগল। (স েলর হাসয) 

 

        “ি � ঈ�রীয়  মা িজ�াসা না  রেল �ানীরা েস-সব  মা  য় না। আেগ িজ�াসা  রেব এখন, তুিি 

ে িন আছ।  যায়সা হযায় -- বািড়র সব ে িন আেছ। 

 

        “ি � িব�ানীর � াব আলাদা। তার এলােনা � াব -- হয়েতা  াপড়খানা আলগা -- ি  বগেলর ি তর -- 

েছেলেদর িেতা। 

 

        “ঈ�র আেছন এািট েজেনেছ, এর নাি �ানী।  ােঠ িনি�ত আগন আেছ েয েজেনেছ েসা �ানী। ি � 

 াঠ ে�েল রাধঁা, খাওয়া, েহউ-েঢউ হেয় যাওয়া, যার হয় তার নাি িব�ানী। 

 

        “ি � িব�ানীর অহপাশ খেুল যায়,  াি-ে�াধািদর আ ার িা্ মাে ।” 

 

        পি�ত -- “ি দযেত  দয়দিমি িছদযে� সবরসংশয়াি।” 

1
 

 

[পবূর মা --  �ৃি েশােরর বািড় গিন -- ঠা েুরর িব�ানীর অবঅা ] 

 

        �ীরাি �ৃ -- হা,ঁ এ খানা জাহাজ সি�ু িদেয় যাি�ল। হঠাষ যত েলাহা-ল�ড়, েপের , া� ুউপেড় েযেত 

লাগল।  ােছ  ু�ে র পাহাড় িছল তাা সব েলাহা আলগা হেয় উপেড় েযেত লাগল। 

 

        “আিি  �ৃি েশােরর বািড় েযতাি। এ িদন িগেয়িছ, েস বলেল, তুিি পান খাও ে ন? আিি বললাি, খিুশ 

পান খাব -- আরিশেত িখু েদখব, -- হাজার েিেয়র ি তর নযাংেটা হেয় না ব!  �ৃে ােশােরর পিরবার তাে  

ব েত লাগল -- বলেল, তুিি  াের ি  বল? -- রাি �ৃে  ি  বলছ? 

 

        “এ-অবঅা হেল  াি-ে�াধািদ দ� হেয় যায়। শরীেরর ি ছ ুহয় না; অনয েলাে র শরীেরর িেতা েদখেত 

সব -- ি � ি তর ফা ঁ আর িনিরল।” 

 

        ঠা রু এ টু  ুপ  িরেলন ও পি�তে  তািা  খাােত বিলেলন। পি�ত দিকণ-পেূবরর ল�া বারা�ায় তািা  

খাােত েগেলন। 

 

                                                 
১ িু�ে াপিনষদ                                                                                                                    [২।২।৮] 


