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ষট্ িtংশ পিরেcদ 
 

ডাkার সরকােরর pিত uপেদশ -- jানীর ধয্ান 
 
        ঠাকুর েসi েদাতলার ঘের বিসয়া আেছন, -- কেয়কিট ভkসে । ডাkার eবং pতােপর সে  কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- আবার কািশ হেয়েছ? (সহােসয্) তা কশীেত যাoয়া েতা ভাল। (সকেলর 
হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তােত েতা মুিk েগা! আিম মুিk চাi না, ভিk চাi। (ডাkার o ভেkরা 
হািসেতেছন) 
 
        ীযুk pতাপ, ডাkার ভাdিড়র জামাতা। ঠাকুর pতাপেক েদিখয়া ভাdড়ীর gণগান কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (pতাপেক) -- আহা, িতিন িক েলাক হেয়েছন! ঈ রিচnা, dাচার, আর িনরাকার-সাকার সব 
ভাব িনেয়েছন। 
 
        মাsােরর বড় icা েয iটপাটেকেলর কথািট আর eকবার হয়। িতিন েছাট নেরনেক আেs আেs -- aথচ 
ঠাকুর যাহােত িনেত পান -- eমন ভােব বিলেতেছন, “iটপাটেকেলর কথািট ভাdড়ী িক বেলেছন মেন আেছ?” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- আর েতামায় িক বেলেছন জােনা? তুিম e-সব িব াস কর না, 
মnnেরর পর েতামার iটপাটেকল েথেক আরm করেত হেব। (সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- iটপাটেকল েথেক আরm কের aেনক জেnর পর যিদ মানুষ হi, আবার eখােন 
eেলi েতা iটপাটেকল েথেক আবার আরm। (ডাkােরর o সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর eকটু aসুs, তবুo তাঁহার ঈ রীয় ভাব হয় o িতিন ঈ েরর কথা সবর্দা কন, ei কথা হiেতেছ। 
 
        pতাপ -- কাল েদেখ েগলাম ভাবাবsা। 
 
        ীরামকৃ  -- েস আপিন আপিন হেয় িগেয়িছল; েবিশ নয়। 
 
        ডাkার -- কথা আর ভাব eখন ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- কাল েয ভাবাবsা হেয়িছল, তােত েতামােক েদখলাম। েদখলাম, jােনর 
আকার -- িকnt মজক eেকবাের , আনnরস পায় নাi। (pতােপর pিত) iিন (ডাkার) যিদ eকবার আনn 
পান, aধঃ ঊ র্ পিরপূণর্ েদেখন। আর ‘আিম যা বলিছ তাi িঠক, আর aেনয্রা যা বেল তা িঠক নয়,’ -- e-সব 
কথা তাহেল আর বেলন না -- আর হয্াঁক-ময্াঁক লািঠমারা কথােগােলা আর oরঁ মুখ িদেয় েবেরায় না! 
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[জীবেনর uেdশয্ -- পূবর্কথা -- নয্াংটার uপেদশ ] 

 
        ভেkরা সকেল চুপ কিরয়া আেছন, হঠাৎ ঠাকুর ীরামকৃ  ভাবািব  হiয়া ডাkার সরকারেক বিলেতেছন -
- 
 
        “মহীndবাবু -- িক টাকা টাকা করেছা! মাগ, মাগ! -- মান, মান! করেছা! o-সব eখন েছেড় িদেয়, 
eকিচt হেয় ঈ েরেত মন দাo! -- oi আনn েভাগ কেরা।” 
 
        ডাkার সরকার চুপ কিরয়া আেছন। সকেলi চুপ। 
 
        ীরামকৃ  -- jানীর ধয্ােনর কথা নয্াংটা বলত। জেল জল, aধঃ ঊে র্ পিরপূণর্! জীব েযন মীন, জেল 
আনেn েস সাঁতার িদেc। িঠক ধয্ান হেল eiিট সতয্ সতয্ েদখেব। 
 
        “aনn সমুd, জেলরo aবিধ নাi। তার িভতের েযন eকিট ঘট রেয়েছ। বািহের িভতের জল। jানী েদেখ, 
-- anের বািহের েসi পরমাtা। তেব ঘটিট িক? ঘট আেছ বেল জল di ভাগ েদখােc, anের বািহের েবাধ 
হেc। ‘আিম’ ঘট থাকেল ei েবাধ হয়। oi ‘আিমিট’ যিদ যায়, তাহেল যা আেছ তাi, মুেখ বলবার িকছু নাi। 
 
        “jানীর ধয্ান আর িকরকম জােনা? aনn আকাশ, তােত পািখ আনেn uড়েছ, পাখা িবsার কের। 
িচদাকাশ, আtা পািখ। পািখ খাঁচায় নাi, িচদাকােশ uড়েছ! আনn ধের না।”1  
 
        ভেkরা aবাk  হiয়া ei ধয্ানেযাগ কথা িনেতেছন। িকয়ৎkণ পের pতাপ আবার কথা আরm কিরেলন। 
 
        pতাপ (সরকােরর pিত) -- ভাবেত েগেল সব ছায়া। 
 
        ডাkার -- ছায়া যিদ বলেল, তেব িতনিট চাi। সূযর্, বst আর ছায়া। বst না হেল ছায়া িক! eিদেক বলেছা 
God real আবার Creation unreal! Creation-o real। 
 
        pতাপ -- আcা, আরিশেত েযমন pিতিবm, েতমিন মনrপ আরিশেত ei জগৎ েদখা যােc। 
 
        ডাkার -- eকটা বst না থাকেল িক pিতিবm? 
 
        নেরন -- েকন, ঈ র বst।                              [ডাkার চুপ কিরয়া রিহেলন] 
 

[জগৎ-ৈচতনয্ o Science -- ঈ রi কতর্া ] 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- eকটা কথা তুিম েবশ বেলেছা। ভাবাবsা েয মেনর েযােগ হয় eিট আর 
েকu বেলিন। তুিমi বেলেছা। 
                                                 
1 cf. Shelley's Skylark 
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        “িশবনাথ বেলিছল, েবিশ ঈ রিচnা করেল েবেহড হেয় যায়। বেল জগৎ-ৈচতনয্েক িচnা কের aৈচতনয্ 
হয়। েবাধsrপ, যাঁর েবােধ জগৎ েবাধ করেছ, তাঁেক িচnা কের aেবাধ! 
 
        “আর েতামার Science -- eটা িমশেল oটা হয়; oটা িমশেল eটা হয়; ogেলা িচnা করেল বরং 
েবাধশূনয্ হেত পাের, েকবল জড়gেলা েঘঁেট!” 
 
        ডাkার -- oেত ঈ রেক েদখা যায়। 
 
        মিণ -- তেব মানুেষ আরo s  েদখা যায়। আর মহাপুrেষ আরo েবিশ েদখা যায়। মহাপুrেষ েবিশ 
pকাশ। 
 
        ডাkার -- হাঁ, মানুেষেত বেট। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক িচnা করেল aৈচতনয্! েয ৈচতনয্ জড় পযর্n েচতন হেয়েছ, হাত-পা-শরীর নড়েছ! 
বেল শরীর নড়েছ, িকnt িতিন নড়েছন, জােন না। বেল, জেল হাত পুেড় েগল! জেল িকছু েপােড় না। জেলর িভতর 
েয utাপ, জেলর িভতর েয aিg তােতi হাত পুেড় েগল! 
 
        “হাঁিড়েত ভাত ফুটেছ। আলু-েবgন লাফােc। েছাট েছেল বেল আলু-েবgনgেলা আপিন নাচেছ। জােন না 
েয, িনেচ আgন আেছ! মানুষ বেল, iিndেয়রা আপনা-আপিন কাজ করেছ! িভতের েয েসi ৈচতনয্srপ আেছ তা 
ভােব না!” 
 
        ডাkার সরকার গােtাtান কিরেলন। eiবার িবদায় gহণ কিরেবন। ঠাকুর ীরামকৃ o দাঁড়াiেলন। 
 
        ডাkার -- িবপেদ মধুসূদন। সােধ ‘তঁুh তঁুh’ বলায়। গলায় oiিট হেয়েছ তাi। তুিম িনেজ েযমন বেলা, 
eখন ধুনুরীর হােত পেড়েছা, ধুনুরীেক বেলা। েতামারi কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- িক আর বলব। 
 
        ডাkার -- েকন বলেব না? তাঁর েকােল রেয়িছ, েকােল হাগিছ আর বয্ায়রাম হেল তাঁেক বলব না তেব 
কােক বলব? 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক িঠক। eক-eকবার বিল। তা -- হয় না। 
 
        ডাkার -- আর বলেতi বা হেব েকন, িতিন িক জানেছন না? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকজন মুসলমান নমাজ করেত করেত ‘েহা আlা’ ‘েহা আlা’ বেল িচৎকার কের 
ডাকিছল। তােক eকজন েলাক বলেল, তুi আlােক ডাকিছস তা aেতা েচঁচািcস েকন? িতিন েয িপঁপেড়র পােয়র 
নূপুর নেত পান! 
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   [েযাগীর লkণ -- েযাগী anমুর্খ -- িবlম ল ঠাকুর ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেত যখন মেনর েযাগ হয়, তখন ঈ রেক খুব কােছ েদেখ। hদেয়র মেধয্ েদেখ। 
 
        “িকnt eকিট কথা আেছ, যত ei েযাগ হেব ততi বািহেরর িজিনস েথেক মন সের আসেব। ভkমােল eক 
ভেkর (িব ম েলর) কথা আেছ। েস েবশয্ালেয় েযত। eকিদন aেনক রােt যােc। বািড়েত বাপ-মােয়র াd 
হেয়িছল তাi েদির হেয়েছ। ােdর খাবার েবশয্ােক েদেব বেল হােত কের লেয় যােc। তার েবশয্ার িদেক eত 
eকাg মন েয িকেসর uপর িদেয় যােc, েকাn খান িদেয় যােc, e-সব িকছু hশঁ নাi। পেথ eক েযাগী চkু বুেজ 
ঈ রিচnা কিcল, তাঁর গােয় পা িদেয় চেল যােc। েযাগী রাগ কের বেল uঠল, ‘িক তুi েদখেত পািcস না? আিম 
ঈ রেক িচnা করিছ, তুi গােয়র uপর পা িদেয় চেল যািcস?’ তখন েস েলাকিট বলেল, আমায় মাপ করেবন, 
িকnt eকটা কথা িজjাসা কির, েবশয্ােক িচnা কের আমার hশঁ নাi, আর আপিন ঈ রিচnা কেcন, আপনার সব 
বািহেরর hঁশ আেছ! e িকরকম ঈ রিচnা! েস ভk েশেষ সংসারতয্াগ কের ঈ েরর আরাধনায় চেল িগেয়িছল। 
েবশয্ােক বেলিছল, তুিম আমার gr, তুিমi িশিখেয়ছ িকরকম ঈ ের aনুরাগ করেত হয়। েবশয্ােক মা বেল তয্াগ 
কেরিছল।” 
 
        ডাkার -- e তািntক uপাসনা। জননী রমনী। 
 

[েলাকিশkা িদবার সংসারীর aনিধকার ] 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, eকটা গl েশান। eকজন রাজা িছল। eকিট পি েতর কােছ রাজা েরাজ ভাগবত 

নত। pতয্হ ভাগবত পড়ার পর পি ত রাজােক বলত, রাজা বুেঝছ? রাজাo েরাজ বলত, তুিম আেগ েবাঝ! 
ভাগবেতর পি ত বািড় িগেয় েরাজ ভােব েয, রাজা েরাজ eমন কথা বেল েকন! আিম েরাজ eত কের েবাঝাi আর 
রাজা uলেট বেল, তুিম আেগ েবাঝ! পি তিট সাধন-ভজন করত। িকছুিদন পের তাঁর hঁশ হল েয ঈ রi বst, আর 
সব -- গৃহ পিরবার, ধন, জন, মানসmম সব aবst। সংসাের সব িমথয্া েবাধ হoয়ােত েস সংসারতয্াগ করেল। 
যাবার সময় েকবল eকজনেক বেল েগল েয, রাজােক বেলা েয eখন আিম বুেঝিছ। 
 
        “আর eকিট গl েশান। eকজেনর eকিট ভাগবেতর পি ত দরকার হেয়িছল, -- পি ত eেস েরাজ 

ীমdাগবেতর কথা বলেব। eখন ভাগবেতর পি ত পাoয়া যােc না। aেনক েখাঁজার পর eকিট েলাক eেস 
বলেল, মহাশয়, eকিট uৎকৃ  ভাগবেতর পি ত েপেয়িছ। েস বলেল, তেব েবশ হেয়েছ, -- তাঁেক আন। েলাকিট 
বলেল, eকটু িকnt েগাল আেছ। তার কয়খানা লা ল আর কয়টা েহেল গr আেছ -- তােদর িনেয় সমs িদন 
থাকেত হয়, চাষ েদখেত হয়, eকটুo aবসর নাi। তখন যার ভাগবেতর পি েতর দরকার েস বলেল oেহ, যার 
লা ল আর েহেল গr আেছ, eমন ভাগবেতর পি ত আিম চািc না, -- আিম চািc eমন েলাক যার aবসর 
আেছ, আর আমােক হিরকথা নােত পােরন। (ডাkােরর pিত) বুঝেল?” 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 

[ ধু পাি তয্ o ডাkার ] 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, ধু পাি েতয্ িক হেব? পিnেতরা aেনক জােন-েশােন -- েবদ, পুরাণ, তnt। িকnt 

ধু পাি েতয্ িক হেব? িবেবক-ৈবরাগয্ চাi। িবেবক-ৈবরাগয্ যিদ থােক, তেব তার কথা নেত পারা যায়। যারা 
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সংসারেক সার কেরেছ, তােদর কথা িনেয় িক হেব! 
 
        “গীতা পড়েল িক হয়? দশবার ‘গীতা গীতা’ বলেল যা হয়। ‘গীতা গীতা’ বলেত বলেত ‘তয্াগী’ হেয় যায়। 
সংসাের কািমনী-কা েন আসিk যা তয্াগ হেয় েগেছ, েয ঈ েরেত েষাল আনা ভিk িদেত েপেরেছ, েসi গীতার 
মমর্ বুেঝেছ। গীতা সব বiটা পড়বার দরকার নাi। ‘তয্াগী’ বলেত পারেলi হল।” 
 
        ডাkার -- ‘তয্াগী’ বলেত েগেলi eকটা য-ফলা আনেত হয়। 
 
        মিণ -- তা য-ফলা না আনেলo হয়, নবdীপ েগাsামী ঠাকুরেক বেলিছেলন। ঠাকুর েপেনিটেত মেহাৎসব 
েদখেত িগেয়িছেলন, েসখােন নবdীপ েগাsামীেক ei গীতার কথা বেলিছেলন। তখন েগাsামী বলেলন, তg  ধাতু 
ঘঙ্  ‘তাগ’ হয়, তার utর in  pতয্য় করেল তয্াগী হয়, তয্াগী o তাগী eক মােন। 
 
        ডাkার -- আমায় eকজন রাধা মােন বেলিছল। বলেল, রাধা মােন িক জােনা? কথাটা ul েট নাo aথর্াৎ 
‘ধারা, ধারা’। (সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) – “আজ ‘ধারা’ পযর্ni রিহল।” 


