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tেয়াদশ পিরেcদ 
 

ডাkার সরকারেক uপেদশ -- aহংকার ভাল নয় 
িবদয্ার আিম ভাল -- তেব েলাকিশkা (Lecture) হয় 

 
        ীরামকৃ  -- aহংকার না েগেল jানলাভ করা যায় না। uচুঁ িঢিপেত জল জেম না। খাল জিমেত 
চািরিদককার জল hড়হূড় কের আেস। 
 
        ডাkার -- িকnt খাল জিমেত েয চািরিদেকর জল আেস, তার িভতর ভাল জলo আেছ, খারাপ জলo আেছ, 
-- েঘােলা জল, েহেগা জল, e-সবo আেছ। পাহােড়র uপরo খাল জিম আেছ। ৈনিনতাল, মানস সেরাবর -- 
েযখােন েকবল আকােশর d জল। 
 
        ীরামকৃ  -- েকবল আকােশর জল, -- েবশ। 
 
        ডাkার -- আর uচুঁ জায়গার জল চািরিদেক িদেত পারেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকজন িসdমnt েপেয়িছল। েস পাহােড়র uপর দাঁিড়েয় িচৎকার কের বেল িদেল -
- েতামরা ei মnt জেপ ঈ রেক লাভ করেব। 
 
        ডাkার -- হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব eকিট কথা আেছ, যখন ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হয়, ভাল জল -- েহেগা জল -- e-
সব িহসাব থােক না। তাঁেক জানবার জনয্ কখন ভাল েলােকর কােছo যায় কাঁচা েলােকর কােছo যায়। িকnt তাঁর 
কৃপা হেল ময়লা জেল িকছু হািন কের না। যখন িতিন jান েদন, েকাn টা ভাল েকাn টা মn, সব জািনেয় েদন। 
 
        “পাহােড়র uপর খাল জিম থাকেত পাের, িকnt বjাৎ-আিম-rপ পাহােড় থােক না। িবদয্ার আিম, ভেkর 
আিম, যিদ হয়, তেবi আকােশর d জল eেস জেম। 
 
        uচুঁ জায়গার জল চািরিদেক িদেত পারা যায় বেট। েস িবদয্ার আিম rপ পাহাড় েথেক হেত পাের। 
 
        “তাঁর আেদশ না হেল েলাকিশkা হয় না। শ রাচাযর্ jােনর পর ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন -- 
েলাকিশkার জনয্। তাঁেক লাভ না কের েলকচার! তােত েলােকর িক uপকার হেব?” 
 

[পূবর্কথা -- সামাধয্ায়ীর েলকচার -- নnনবাগান সমাজ দশর্ন ] 
 
        “নnনবাগান bাhসমােজ িগছলাম। তােদর uপাসনার পর েবদীেত বেস েলকচার িদেল। -- িলেখ eেনেছ। 
-- পড়বার সময় আবার চারিদেক চায়। -- ধয্ান কেc, তা eক-eকবার আবার চায়! 
 
        “েয ঈ রদশর্ন কের নাi, তার uপেদশ িঠক িঠক হয় না। eকটা কথা িঠক হল, েতা আর-eকটা েগালেমেল 
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হয় যায়। 
 
        “সামাধয্ায়ী েলকচার িদেল। বেল, -- ঈ র বাকয্ মেনর aতীত -- তাঁেত েকান রস নাi -- েতামরা 
েpমভিkrপ রস িদেয় তঁর ভজনা কর। েদেখা িযিন রসsrপ, আনnsrপ, তাঁেক eirপ বলেছ। e-েলকচাের 
িক হেব? eেত িক েলাকিশkা হয়? 
 
        “eকজন বেলিছল -- আমার মামার বািড়েত eক েগায়াল েঘাড়া আেছ। েগায়ােল আবার েঘাড়া! (সকেলর 
হাসয্) তােত বুঝেত হেব েঘাড়া নাi।” 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- গro নাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        ভkেদর মেধয্ যাহারা ভাবািব  হiয়ািছেলন, সকেল pকৃিতs হiয়ােছন। ভkেদর েদিখয়া ডাkার আনn 
কিরেতেছন। 
 
        মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন, ‘iিন েক’ ‘iিন েক’। পlু, েছাট নেরন, ভূপিত, শরৎ, শশী pভৃিত েছাকরা 
ভkিদগেক মাsার eক-eকিট কিরয়া েদখাiয়া ডাkােরর কােছ পিরচয় িদেতেছন। 
 
        ীযুk শশী1 সmেn মাsার বিলেতেছন -- “iিন িব. e. পরীkা িদেবন।” 
 
        ডাkার eকটু aনয্মনs হiয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- েদেখা েগা! iিন িক বলেছন। 
 
        ডাkার শশীর পিরচয় িনেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক েদখাiয়া, ডাkােরর pিত) -- iিন সব isুেলর েছেলেদর uপেদশ েদন। 
 
        ডাkার -- তা েনিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক আ যর্, আিম মূখর্! -- তবু েলখাপড়াoয়ালারা eখােন আেস, e িক আ যর্! eেত েতা 
বলেত হেব ঈ েরর েখলা! 
 
        আজ েকাজাগর পূিণর্মা। রাত pায় নয়টা হiেব। ডাkার ছয়টা হiেত বিসয়া আেছন o ei সকল বয্াপার 
েদিখেতেছন। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- আcা, মশায় eরকম িক আপনার হয়? -- eখােন আসব না আসব না করিছ, -
- েযন েক েটেন আেন -- আমার নািক হেয়েছ, তাi বলিছ। 
 
                                                 
1 শশী 1884 ী: ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। 



1885, 23েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        ডাkার -- তা eমন েবাধ হয় না। তেব হাটর্-eর (hদেয়র) কথা হাটর্i (hদয়i) জােন। ( ীরামকৃে র 
pিত) আর e-সব বলাo িকছু নয়। 


