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eকাদশ পিরেcদ 
 

জীবেনর uেdশয্ ঈ রদশর্ন -- uপায় েpম 
 
        পরিদন (17i িডেসmর) েসামবার, েবলা আটটা হiল। ঠাকুর েসi ঘের বিসয়া আেছন। রাখাল, লাটু pভৃিত 
ভেkরাo আেছন। মিণ েমেঝেত বিসয়া আেছন। ীযুk মধু ডাkারo আিসয়ােছন। িতিন ঠাকুেরর কােছ েসi েছাট 
খাটিটর uপেরi বিসয়া আেছন। মধু ডাkার pবীণ -- ঠাকুেরর aসুখ হiেল pায় িতিন আিসয়া েদেখন। বড় রিসক 
েলাক। 
 
        মিণ ঘের pেবশ কিরয়া pণামনnর uপেবশন কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- কথাটা ei -- সিcদানn েpম। 
 

[ঠাকুেরর সীতামূিতর্-দশর্ন -- েগৗরী পি েতর কথা ] 
 
        “িকrপ েpম? ঈ রেক িকrপ ভালবাসেত হেব? েগৗরী বলত রামেক জানেত েগেল সীতার মেতা হেত হয়; 
ভগবানেক জানেত ভগবতীর মেতা হেত হয়, -- ভগবতী েযমন িশেবর জনয্ কেঠার তপসয্া কেরিছেলন েসirপ 
তপসয্া  করেত হয়; পুrষেক জানেত েগেল pকৃতভােব আ য় করেত হয় -- সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব। 
 
        “আিম সীতামূিতর্ দশর্ন কেরিছলাম। েদখলাম সব মনটা রােমেতi রেয়েছ। েযািন, হাত, পা, বসন-ভূষণ 
িকছুেতi দৃি  নাi। েযন জীবনটা রামময় -- রাম না থাকেল, রামেক না েপেল, pােণ বাঁচেব না!” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, -- েযন পাগিলনী। 
 
        ীরামকৃ  -- unািদনী! -- iয়া। ঈ রেক লাভ করেত েগেল পাগল হেত হয়। 
 
        “কািমনী-কা েন মন থাকেল হয় না। কািমনীর সে  রমণ, -- তােত িক সুখ! ঈ রদশর্ন হেল রমণসুেখর 
েকািটgণ আনn হয়। েগৗরী বলত, মহাভাব হেল শরীেরর সব িছd -- েলামকূপ পযর্n -- মহােযািন হেয় যায়। 
eক-eকিট িছেd আtার সিহত রমণসুখ েবাধ হয়।” 
 

[gr পূণর্jানী হেবন ] 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়। grর মুেখ েন িনেত হয় -- িক করেল তাঁেক পাoয়া যায়। 
 
        “gr িনেজ পূণর্jানী হেল তেব পথ েদিখেয় িদেত পাের। 
 
        “পূণর্jান হেল বাসনা যায়, -- পাঁচ বছেরর বালেকর sভাব হয়। দtােtয় আর জড়ভরত -- eেদর 
বালেকর sভাব হেয়িছল।” 
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        মিণ -- আেj, eেদর খপর আেছ; -- আরo eেদর মেতা কত jানী েলাক হেয় েগেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ! jানীর সব বাসনা যায়, -- যা থােক তােত েকান হািন হয় না। পরশমিণেক ছঁুেল তরবার 
েসানা হেয় যায়, -- তখন আর েস তরবাের িহংসার কাজ হয় না। েসirপ jানীর কাম-েkােধর েকবল ভ ীটুকু 
থােক। নামমাt। তােত েকান aিন  হয় না। 
 
        মিণ -- আপিন েযমন বেলন, jানী িতনgেণর aতীত হয়। সtt, রজঃ, তমঃ -- েকান gেণরi বশ নন। eরা 
িতনজেনi ডাকাত। 
 
        ীরামকৃ  -- oigিল ধারণা করা চাi। 
 
        মিণ -- পূণর্jানী পৃিথবীেত েবাধ হয় িতন-চারজেনর েবিশ নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, পি েমর মেঠ aেনক সাধু-সnয্াসী েদখা যায়। 
 
        মিণ -- আjা, েস সnয্াসী আিমo হেত পাির! 
 
        ীরামকৃ  ei কথায় িকয়ৎkণ মিণেক eক দৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িক, সব েছেড়? 
 
        মিণ -- মায়া না েগেল িক হেব? মায়ােক যিদ জয় না করেত পাের ধু সnয্াসী হেয় িক হেব? 
 
        সকেলi িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া আেছন। 
 

[িtgণাতীত ভk েযমন বালক ] 
 
        মিণ -- আjা, িtgণাতীত ভিk কােক বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- েস ভিk হেল সব িচnয় েদেখ। িচnয় শয্াম। িচnয় ধাম। ভko িচnয়। সব িচnয়। e-
ভিk কম েলােকর হয়। 
 
        ডাkার মধু (সহােসয্) -- িtgণাতীত ভিk -- aথর্াৎ ভk েকান gেণর বশীভূত নয়। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- iয়া! েযমন পাঁচ বছেরর বালক -- েকান gেণর বশ নয়। 
 
        মধয্ােh েসবার পর ঠাকুর ীরামকৃ  eকটু িব াম কিরেতেছন। ীযুk মিণলাল মিlক আিসয়া pণাম 
কিরেলন o েমেঝেত আসন gহণ কিরেলন। 
 
        মিণo েমেঝেত বিসয়া আেছন। ঠাকুর iয়া iয়া মিণ মিlেকর সে  মােঝ মােঝ eকিট eকিট কথা 
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কিহেতেছন। 
 
        মিণ মিlক -- আপিন েকশব েসনেক েদখেত িগছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ -- eখন েকমন আেছন? 
 
        মিণ মিlক -- িকছু সােরন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখলাম বড় রাজিসক, -- aেনকkণ বিসেয়িছল, -- তারপর েদখা হল। 
 
        ঠাকুর uিঠয়া বিসেলন o ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 

[ ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- ঠাকুর “রাম রাম” কিরয়া পাগল ] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- আিম ‘রাম’ ‘রাম’ কের পাগল হেয়িছলাম। সnয্াসীর ঠাকুর রামলালেক লেয় 
লেয় েবড়াতাম। তােক নাoয়াতাম, খাoয়াতাম, েশায়াতাম। েযখােন যাব, -- সে  কের লেয় েযতাম। “রামলালা 
রামলালা” কের পাগল হেয় েগলাম। 
 


