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tয়িstংশ পিরেcদ
ীরামকৃ , ডাkার সরকার, ভাdড়ী pভৃিত সে
[ডাkার সরকার, ভাdড়ী, েদাকিড়, েছাট নেরন, মাsার, শয্াম বসু ]
ডাkার o মাsার শয্ামপুকেু র আিসয়া িdতল গৃেহ uপিsত হiেলন। েসi গৃেহর বািহেরর uপের
বারাnাoয়ালা dিট ঘর আেছ। eকিট পূবর্-পি েম o aপরিট utর-দিkেণ দীঘর্। তাহার pথম ঘরিটেত িগয়া
েদেখন, ঠাকুর ীরামকৃ বিসয়া আেছন। ঠাকুর সহাসয্। কােছ ডাkার ভাdড়ী o aেনকgিল ভk।
ডাkার হাত েদিখেলন o পীড়ার aবsা সমs aবগত হiেলন। kেম ঈ র সmnীয় কথা হiেত লািগল।
ভাdড়ী -- কথাটা িক জান? সব spবৎ।
ডাkার -- সবi িডিলuসn( ম)? তেব কার িডিলuসnআর েকন িডিলun? আর সbাi কথাi বা কয়
েকন, িডিলuসn েজেনo? I cannot believe that God is real and creation is unreal. (ঈ র
সতয্, আর তাঁর সৃি িমথয্া, e িব াস কিরেত পাির না।)
[েসাঽহm o দাসভাব -- jান o ভিk ]
ীরামকৃ -- e েবশ ভাব -- তুিম pভু, আিম দাস। যতkণ েদহ সতয্ বেল েবাধ আেছ, আিম তুিম আেছ,
ততkণ েসবয্ েসবকভাবi ভাল; আিম েসi, e-বুিd ভাল নয়।
“আর িক জান? eকপাশ েথেক ঘরেক েদখিছ, eo যা, আর ঘেরর মেধয্ েথেক ঘরেক েদখিছ, েসo তাi।”
ভাdড়ী (ডাkােরর pিত) -- e-সব কথা যা বললুম, েবদােn আেছ। শাst-টাst েদখ, তেব েতা।
ডাkার -- েকন, iিন িক শাst েদেখ িবdান হেয়েছন? আর iিনo েতা oi কথা বেলন। শাst না পড়েল হেব
না?
ীরামকৃ -- oেগা, আিম েনিছ কত?
ডাkার -- ধু নেল কত ভুল থাকেত পাের। তুিম ধু েশান নাi।
আবার aনয্ কথা চিলেত লািগল।
[‘iিন পাগল’ -- ঠাকুেরর পােয়র ধুলা েদoয়া ]
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- আপিন নািক বেলেছা, ‘iিন পাগল’? তাi eরা (মাsার iতয্ািদর িদেক
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েদখাiয়া) েতামার কােছ েযেত চায় না।
ডাkার (মাsােরর িদেক দৃি পাত কিরয়া) -- কi? তেব aহংকার বেলিছ। তুিম েলাকেক পােয়র ধুলা িনেত
দাo েকন?
মাsার -- তা না হেল েলােক কাঁেদ।
ডাkার -- তােদর ভুল -- বুিঝেয় েদoয়া uিচত।
মাsার -- েকন, সবর্ভূেত নারায়ণ?
ডাkার -- তােত আমার আপিt নাi। সbাiেক কর।
মাsার -- েকান েকান মানুেষ েবিশ pকাশ! জল সব জায়গায় আেছ, িকnt পুকুের, নদীেত, সমুেd, -pকাশ। আপিন Faraday-েক যত মানেবন, নূতন Bachelor of Science-েক িক তত মানেবন?
ডাkার -- তােত আিম রাজী আিছ। তেব গড্ (God) বল েকন?
মাsার -- আমরা পরsর নমsার কির েকন? সকেলর hদয়মেধয্ নারায়ণ আেছন। আপিন o-সব িবষয়
েবিশ েদেখন নাi, ভােবন নাi।
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- েকান েকান িজিনেস েবিশ pকাশ। আপনােক েতা বেলিছ, সূেযর্র রি
মািটেত eকরকম পেড়, গােছ eকরকম পেড়, আবার আরিশেত আর eকরকম। আরিশেত িকছু েবিশ pকাশ। ei
েদখ না, phাদািদ আর eরা িক সমান? phােদর মন pাণ সব তাঁেত সমপর্ণ হেয়িছল!
ডাkার চুপ কিরয়া রিহেলন। সকেল চুপ কিরয়া আেছন।
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- েদখ, েতামার eখােনর uপর টান আেছ। তুিম আমােক বেলেছা, েতামায়
ভালবািস।
[ ীরামকৃ o সংসারী জীব -- “তুিম েলাভী, কামী, aহংকারী” ]
ডাkার -- তুিম Child of Nature, তাi aত বিল। েলাক পােয় হাত িদেয় নমsার কের, eেত আমার
ক হয়। মেন কির eমন ভাল েলাকটােক খারাপ কের িদেc। েকশব েসনেক তার েচলারা oiরকম কেরিছল।
েতামায় বিল েশান -ীরামকৃ -- েতামার কথা িক নব? তুিম েলাভী, কামী, aহংকারী।
ভাdড়ী (ডাkােরর pিত) -- aথর্াৎ েতামার জীবt আেছ। জীেবর ধমর্i oi, টাকা-কিড়, মান-সmেমেত
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েলাভ, কাম, aহংকার। সকল জীেবরi ei ধমর্।
ডাkার -- তা বল েতা েতামার গলার aসুখিট েকবল েদেখ যাব। aনয্ েকান কথায় কাজ নাi। তকর্ করেত
েতা সব িঠকঠাক বলব।
সকেল চুপ কিরয়া রিহেলন।
[aনুেলাম o িবেলাম -- Involution and Evolution -- িতন ভk ]
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার ভাdড়ীর সিহত কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ -- িক জােনা? iিন (ডাkার) eখন েনিত েনিত কের aনুেলােম যােc। ঈ র জীব নয়, জগৎ
নয়, সৃি র ছাড়া িতিন, ei সব িবচার iিন কেc। যখন িবেলােম আসেব সব মানেব।
“কলাগােছর েখালা ছািড়েয় ছািড়েয় েগেল, মাঝ পাoয়া যায়।
“েখালা eকিট আলাদা িজিনস, মাঝ eকিট আলাদা িজিনস। মাঝ িকছু েখালা নয়, েখালাo মাঝ নয়। িকnt
েশেষ মানুষ েদেখ েয েখােলরi মাঝ, মােঝরi েখাল। িতিন চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন, িতিনi মানুষ হেয়েছন।
(ডাkােরর pিত) -- ভk িতনরকম। aধম ভk, মধয্ম ভk, utম ভk। aধম ভk বেল, oi ঈ র। তারা বেল
সৃি আলাদা, ঈ র আলাদা। মধয্ম ভk বেল, ঈ র anযর্ামী। িতিন hদয়মেধয্ আেছন। েস hদয়মেধয্ ঈ রেক
েদেখ। utম ভk েদেখ, িতিন ei সব হেয়েছন। িতিনi চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। েস েদেখ ঈ র aধঃ ঊে র্
পিরপূণ।র্
“তুিম গীতা, ভাগবত, েবদাn e-সব পড়, -- তেব e-সব বুঝেত পারেব!
“ঈ র িক সৃি মেধয্ নাi?”
ডাkার -- না, সব জায়গায় আেছন, আর আেছন বেলi েখাঁজা যায় না।
িকয়ৎkণ পের aনয্ কথা পিড়ল। ঠাকুর ীরামকৃে র ঈ রীয় ভাব সবর্দা হয়, তাহােত aসুখ বািড়বার
সmাবনা।
ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- ভাব চাপেব। আমার খুব ভাব হয়। েতামােদর েচেয় নাচেত পাির।
েছাট নেরন (সহােসয্) -- ভাব যিদ আর eকটু বােড়, িক করেবন?
ডাkার -- Controlling Power-o (চাপবার শিk) বাড়েব।
ীরামকৃ o মাsার -- েস আপিন বলেছা (বলেছন।)
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মাsার -- ভাব হেল িক হেব, আপিন বলেত পােরন?
িকয়ৎkণ পের টাকা-কিড়র কথা পিড়ল।
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- আমার তােত icা নাi, তা েতা জান? -- িক ঢঙ্ নয়!
ডাkার -- আমারi তােত icা নাi -- তা আবার তুিম! বাk েখালা টাকা পেড় থােক -ীরামকৃ -- যd মিlকo oiরকম aনয্মনs, -- যখন েখেত বেস, eত aনয্মনs েয, যা তা বয্াnুন,
ভাল মn েখেয় যােc। েকu হয়েতা বলেল, ‘oটা েখo না, oটা খারাপ হেয়েছ’। তখন বেল, ‘aয্াঁ, e বয্াnুনটা
খারাপ? হাঁ, সতয্i েতা!’
ঠাকুর িক iি েত বিলেতেছন, ঈ রিচnয্ কের aনয্মনs, আর িবষয় িচnা কের aয্মনs, aেনক pেভদ?
আবার ভkিদেগর িদেক দৃি পাত কিরয়া ঠাকুর ীরামকৃ ডাkারেক েদখাiয়া সহােসয্ বিলেতেছন,
“েদখ, িসd হেল িজিনস নরম হয় -- iিন (ডাkার) খুব শk িছেলন, eখন িভতর েথেক eকটু নরম হেcন।”
ডাkার -- িসd হেল uপর েথেকi নরম হয়, িকnt আমার e যাtায় তা হল না। (সকেলর হাসয্)
ডাkার িবদায় লiেবন, আবার ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন।
ডাkার -- েলােক পােয়র ধুলা লয়, বারণ করেত পার না?
ীরামকৃ -- সbাi িক aখ সিcদানnেক ধরেত পাের?
ডাkার -- তা বেল যা িঠক মত, তা বলেব না?
ীরামকৃ -- rিচেভদ আর aিধকারীেভদ আেছ।
ডাkার -- েস আবার িক?
ীরামকৃ -- rিচেভদ, িকরকম জােনা? েকu মাছটা েঝােল খায়, েকu ভাজা খায়, েকu মােছর amল
খায়, েকu মােছর েপালাo খায়। আর aিধকারীেভদ। আিম বিল আেগ কলাগাছ িবঁধেত েশখ, তারপর শলেত,
তারপর পািখ uেড় যােc, তােক েবঁধ।
[aখ দশর্ন -- ডাkার সরকার o হিরবlভেক দশর্ন ]
সnয্া হiল। ঠাকুর ঈ রিচnায় মg হiেলন। eত aসুখ; িকnt aসুখ eকধাের পিড়য়া রিহল। di-চারজন
anর ভk কােছ বিসয়া eকদৃে েদিখেতেছন। ঠাকুর aেনকkণ ei aবsায় আেছন।
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ঠাকুর pকৃিতs হiয়ােছন। মিণ কােছ বিসয়া আেছন, তাঁহােক eকােn বিলেতেছন -- “েদখ, aখে মন
লীন হেয় িগিছল! তারপর েদখলাম -- েস aেনক কথা। ডাkারেক েদখলাম, oর হেব -- িকছুিদন পের; -- আর
েবিশ oেক বলেত টলেত হেব না। আর-eকজনেক েদখলাম। মন েথেক uঠল ‘তােকo নাo’। তার কথা পের
েতামােক বলব।
[সংসারী জীবেক নানা uপেদশ ]
ীযুk শয্াম বসু o েদাকিড় ডাkার o আরo d-eকিট েলাক আিসয়ােছন। eiবার তাঁহােদর সিহত কথা
কিহেতেছন।
শয্াম বসু -- আহা, েসিদন েসi কথািট যা বেলিছেলন, িক চমৎকার।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- িক কথািট গা?
শয্াম বসু -- েসi েয বলেলন, jান-ajােনর পাের েগেল িক থােক।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- িবjান। নানা jােনর নাম ajান। সবর্ভূেত ঈ র আেছন, eর নাম jান।
িবেশষrেপ জানার নাম িবjান। ঈ েরর সিহত আলাপ, তােত আtীয়েবাধ, eর নাম িবjান।
“কােঠ আgন আেছ, aিgতtt আেছ; eর নাম jান। েসi কাঠ jািলেয় ভাত েরঁেধ খাoয়া o েখেয় h পু
হoয়ার নাম িবjান।”
শয্াম বসু (সহােসয্) -- আর েসi কাঁটার কথা!
ীরামকৃ (সহােসয্) -- হাঁ, েযমন পােয় কাঁটা ফুটেল আর-eকিট কাঁটা আহরণ করেত হয়; তারপর পােয়র
কাঁটািট তুেল dিট কাঁটা েফেল েদয়। েতমিন ajানকাঁটা তুলবার জনয্ jানকাঁটা েজাগাড় করেত হয়। ajান
নােশর পর jান-ajান di-i েফেল িদেত হয়। তখন িবjান।
ঠাকুর শয্াম বসুর uপর pসn হiয়ােছন। শয্াম বসুর বয়স হiয়ােছ, eখন icা -- িকছুিদন ঈ রিচnা
কেরন। পরমহংসেদেবর নাম িনয়া eখােন আিসয়ােছন। iিতপূেবর্ আর eকিদন আিসয়ািছেলন।
ীরামকৃ (শয্াম বসুর pিত) -- িবষেয়র কথা eকবাের েছেড় েদেব। ঈ রীয় কথা বi aনয্ েকানo কথা
বেলা না। িবষয়ী েলাক েদখেল আসেত আসেত সের যােব। eতিদন সংসার কের েতা েদখেল সব ফিkবািজ!
ঈ রi বst আর সব aবst। ঈ রi সতয্, আর সব dিদেনর জনয্। সংসাের আেছ িক? আমড়ার amল; েখেত icা
হয়, িকnt আমড়ােত আেছ িক? আঁিট আর চামড়া েখেল amশূল হয়।
শয্াম বসু -- আjা হাঁ; যা বলেছন সবi সতয্।
ীরামকৃ -- aেনকিদন ধের aেনক িবষয়কমর্ কেরছ, eখন েগালমােল ধয্ান ঈ রিচnা হেব না। eকটু
িনজর্ন দরকার। িনজর্ন না হেল মন িsর হেব না। তাi বািড় েথেক আধেপা anের ধয্ােনর জায়গা করেত হয়।
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শয্ামবাবু eকটু চুপ কিরয়া রিহেলন, েযন িক িচnা কিরেতেছন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- আর েদখ, দাঁতo সব পেড় েগেছ, আর dগর্াপূজা েকন? (সকেলর হাসয্) eকজন
বেলিছল, আর dগর্াপূজা কর না েকন? েস বয্িk utর িদেল, আর দাঁত নাi ভাi। পাঁঠা খাবার শিk েগেছ।
শয্াম বসু -- আহা, িচিনমাখা কথা!
ীরামকৃ (সহােসয্) -- ei সংসাের বিল আর িচিন িমেশল আেছ। িপঁপেড়র মেতা বািল তয্াগ কের কের
িচিনটুকু িনেত হয়। েয িচিনটুকু িনেত পাের েসi চতুর। তাঁর িচnা করবার জনয্ eকটু িনজর্ন sান কর। ধয্ােনর
sান। তুিম eকবার কর না। আিমo eকবার যাব।
সকেল িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া আেছন।
শয্াম বসু -- মহাশয়, জnাnর িক আেছ? আবার জnােত হেব?
ীরামকৃ -- ঈ রেক বল, আnিরক ডাক; িতিন জািনেয় েদন, েদেবন। যd মিlেকর সে আলাপ কর,
যd মিlকi বেল েদেব, তার কখানা বািড়, কত টাকার েকাmািনর কাগজ। আেগ েস-সব জানবার েচ া করা িঠক
নয়। আেগ ঈ রেক লাভ কর, তারপর যা icা, িতিনi জািনেয় েদেবন।
শয্াম বসু -- মহাশয়, মানুষ সংসাের েথেক কত aনয্ায় কের, পাপকমর্ কের। েস মানুষ িক ঈ রেক লাভ
করেত পাের?
ীরামকৃ -- েদহতয্ােগর আেগ যিদ েকu ঈ েরর সাধন কের, আর সাধন করেত করেত ঈ রেক ডাকেত
ডাকেত, যিদ েদহতয্াগ হয়, তােক আর পাপ কখন sশর্ করেব? হািতর sভাব বেট, নাiেয় েদoয়ার পেরo আবার
ধুেলা-কাদা মােখ; িকnt মাhত নাiেয় িদেয় যিদ আsাবেল তােক ঢুিকেয় িদেত পাের, তাহেল আর ধুেলা-কাদা
মাখেত পায় না।
ঠাকুেরর কিঠন পীড়া! ভেkরা aবাk, aেহতুক-কৃপািসnু দয়াল ঠাকুর ীরামকৃ জীেবর dঃেখ কাতর;
aহিনর্শ জীেবর ম লিচnা কিরেতেছন। শয্াম বসুেক সাহস িদেতেছন -- aভয় িদেতেছন; “ঈ রেক ডাকেত
ডাকেত যিদ েদহতয্গ হয়, আর পাপ sশর্ করেব না।”
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