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তৃতীয় পিরেcদ 
 

মিণলাল pভৃিত সে  -- ঠাকুর “aেহতুক কৃপািসnু” 
 
        আহােরর পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। গাঢ় িনdা নয়, তndার নয্ায়। ীযুk মিণলাল মিlক 
(পুরাতন bhjানী) আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন o আসন gহণ কিরেলন। ঠাকুর তখনo iয়া আেছন। 
মিণলাল eক-eকিট কথা কিহেতেছন। ঠাকুেরর aধর্িনdা aধর্জাগরণ aবsা। eক-eকবার utর িদেতেছন। 
 
        মিণলাল -- িশবনাথ িনতয্েগাপালেক সুখয্ািত কেরন। বেলন, েবশ aবsা। 
 
        ঠাকুর তখনo iয়া -- চেk েযন িনdা আেছ। িজjাসা কিরেতেছন, “হাজরােক oরা িক বেল?” ঠাকুর 
uিঠয়া বিসেলন। মিণলালেক ভবনােথর ভিkর কথা বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, তার িক ভাব! গান না করেত করেত চেk জল আেস। হিরশেক েদেখ eেকবাের ভাব। 
বেল, eরা েবশ আেছ। হিরশ বািড় েছেড় eখােন মােঝ মােঝ থােক িকনা। 
 
        মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন, “আcা ভিkর কারণ িক? ভবনাথ e-সব েছাকরার েকন udীপন হয়?” 
 
        মাsার চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা? মানুষ সব েদখেত eকরকম, িকnt কাrর িভতর kীেরর েপার! েযমন পুিলর 
িভতর কলাiেয়র ডােলর েপারo থাকেত পাের, kীেরর েপারo থাকেত পাের, িকnt েদখেত eকরকম। ঈ র 
জানবার icা, তাঁর uপর েpমভিk -- eরi নাম kীেরর েপার। 
 

[grকৃপায় মুিk o srপদশর্ন -- ঠাকুেরর aভয়দান ] 
 
        eiবার ঠাকুর ভkেদর aভয় িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েকu েকu মেন কের, আমার বুিঝ jানভিk হেব না, আিম বুিঝ বdজীব। 
grর কৃপা হেল িকছুi ভয় নাi। eকটা ছাগেলর পােল বাঘ পেড়িছল। লাফ িদেত িগেয়, বােঘর pসব হেয় ছানা 
হেয় েগল। বাঘটা মের েগল, ছানািট ছাগেলর সে  মানুষ হেত লাগল। তারাo ঘাস খায়, বােঘর ছানাo ঘাস খায়। 
তারাo “ভয্া ভয্া” কের, েসo “ভয্া ভয্া” কের। kেম ছানাটা খুব বড় হল। eকিদন oi ছাগেলর পােল আর-
eকটা বাঘ eেস পড়ল। েস ঘাসেখেকা বাঘটােক েদেখ aবাk ! তখন েদৗেড় eেস তােক ধরেল। েসটাo “ভয্া 
ভয্া” করেত লাগেল। তােক েটেন িহঁচেড় জেলর কােছ িনেয় েগল। বলেল, “েদখ, জেলর িভতর েতার মুখ েদখ -- 
িঠক আমার মেতা েদখ। আর ei েন খািনকটা মাংস -- eiেট খা।” ei বেল তােক েজার কের খাoয়ােত লাগল। 
েস েকান মেত খােব না -- “ভয্া ভয্া” করিছল। রেkর আsাদ েপেয় েখেত আরm করেল। নূতন বাঘটা বলেল, 
“eখন বুিঝিছস, আিমo যা তুio তা; eখন আয় আমার সে  বেন চেল আয়।” 
 
        “তাi grর কৃপা হেল আর েকান ভয় নাi! িতিন জািনেয় েদেবন, তুিম েক, েতামার srপ িক। 
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        “eকটু সাধন করেলi gr বুিঝেয় েদন, ei ei। তখন েস িনেজi বুঝেত পারেব, েকাn টা সৎ, েকাn টা 
aসৎ। ঈ রi সতয্, e-সংসার aিনতয্।” 
 

[কপট সাধনাo ভাল -- জীবnুk সংসাের থাকেত পাের ] 
 
        “eক েজেল রােt eক বাগােন জাল েফেল মাছ চুির করিছল। গৃহs জানেত েপের, তােক েলাকজন িদেয় 
িঘের েফলেল। মশাল-টশাল িনেয় েচারেক খুঁজেত eল। eিদেক েজেলটা খািনকটা ছাi েমেখ, eকটা গাছতলায় 
সাধু হেয় বেস আেছ। oরা aেনক খঁুেজ েদেখ, েজেল-েটেল েকu েনi, েকবল গাছতলায় eকিট সাধু ভsমাখা 
ধয্ানs। পরিদন পাড়ায় খবর হল, eকজন ভারী সাধু oেদর বাগােন eেসেছ। ei যত েলাক ফল ফলু সেnশ 
িম াn িদেয় সাধুেক pণাম করেত eল। aেনক টাকা-পয়সাo সাধুর সামেন পড়েত লাগল। েজেলটা ভাবল িক 
a যর্! আিম সতয্কার সাধু নi, তবু আমার uপর েলােকর eত ভিk। তেব সতয্কার সাধু হেল িন য়i 
ভগবানেক পাব, সেnহ নাi। 
 
        “কপট সাধনােতi eতদূর ৈচতনয্ হল। সতয্ সাধন হেল েতা কথাi নাi। েকাn টা সৎ েকাn টা aসৎ বুঝেত 
পারেব। ঈ রi সতয্, সংসার aিনতয্।” 
 
        eকজন ভk ভািবেতেছন, সংসার aিনতয্? েজেলেটা েতা সংসারতয্াগ কের েগল। তেব যারা সংসাের 
আেছ, তােদর িক হেব? তােদর িক তয্াগ করেত হেব? ীরামকৃ  aেহতুক কৃপািসnু -- aমিন বিলেতেছন, “যিদ 
েকরািনেক েজেল েদয়, েস েজল খােট বেট, িকnt যখন েজল েথেক তােক েছেড় েদয়, তখন েস িক রাsায় eেস 
েধi েধi কের েনেচ েবড়ােব? েস আবার েকরািনিগির জুিটেয় েলয়, েসi আেগকার কাজi কের। grর কৃপায় 
jানলােভর পেরo সংসাের জীবনnুk হেয় থাকা যায়।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ  সংসারী েলাকেদর aভয় িদেলন। 
 


