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নবম পিরেcদ 
 

মিহমাচরেণর pিত uপেদশ 
 
        সnয্ার পর ঠাকুরবািড়েত আরিত হiয়া েগল। িকয়ৎkণ পের aধর কিলকাতা হiেত আিসেলন o ঠাকুরেক 
ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঘের মিহমাচরণ, রাখাল, মাsার। হাজরাo eক-eকবার আিসেতেছন। 
 
        aধর -- আপিন েকমন আেছন? 
 
        ীরামকৃ  (েsহমাখা sের) -- ei েদেখা! হােত েলেগ িক হেয়েছ। (সহােসয্) আিছ আর েকমন! 
 
        aধর েমেঝেত ভkসে  বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাহােক বিলেতেছন, “তুিম eকবার eiেট হাত বুিলয়া দাo 
েতা!” 
 
        aধর েছাট খাটিটর utর pােn বিসয়া ঠাকুেরর ীচরণ েসবা কিরেতেছন। ঠাকুর মিহমাচরেণর সিহত 
আবার কথা কিহেতেছন। 
 

[মূলকথা aেহতুকী ভিk -- “s-srপেক জােনা” ] 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- aেহতুকী ভিk, -- তুিম eiিট যিদ সাধেত পার, তাহেল েবশ হয়। 
 
        “মুিk, মান, টাকা, েরাগ ভাল হoয়া, িকছুi চাi না; -- েকবল েতামায় চাi। eর নাম aেহতুকী ভিk। 
বাবুর কােছ aেনেকi আেস -- নানা কামনা কের; িকnt যিদ েকu িকছুi চায় না েকবল ভালবােস বেল বাবুেক 
েদখেত আেস, তাহেল বাবুরo ভালবাসা তার uপর হয়। 
 
        “phােদর aেহতুকী ভিk -- ঈ েরর pিত d িন াম ভালবাসা।” 
 
        মিহমাচরণ চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার তাহােক বিলেতেছন, “আcা, েতামার েযমন ভাব েসirপ 
বিল, েশান। 
 
        (মিহমার pিত) -- “েবদাnমেত s-srপেক িচনেত হয়। িকnt aহং তয্াগ না করেল হয় না। aহং eকিট 
লািঠর srপ -- েযন জলেক dভাগ কেc। আিম আলাদা, তুিম আলাদা। 
 
        “সমািধs হেয় ei aহং চেল েগেল bhেক েবােধ েবাধ হয়।” 
 
        ভেkরা হয়েতা েকহ েকহ ভািবেতেছন, ঠাকুেরর িক bhjান হেয়েছ? তা যিদ হেয় থােক তেব uিন ‘আিম’ 
‘আিম’ কিরেতেছন েকন? 
 
        ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন --‘আিম’ মিহম চkবতর্ী, -- িবdান, ei ‘আিম’ তয্াগ করেত হেব। িবদয্ার 
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‘আিমেত েদাষ নাi। শ রাচাযর্ েলাকিশkার জনয্ “িবদয্ার আিম” েরেখিছেলন। 
 
        “stীেলাক সmেn খুব সাবধান না থাকেল bhjান হয় না। তাi সংসাের কিঠন। যত িসয়ান হo না েকন, 
কাজেলর ঘের থাকেল গােয় কািল লাগেব। যুবতীর সে  িন ােমরo কাম হয়। 
 
        “তেব jানীর পেk sদারায় কখন কখন গমন েদােষর নয়। েযমন মলমূtতয্াগ েতমনi েরতঃতয্াগ -- 
পায়খানা আর মেন নাi। 
 
       “আধা-ছানার ম া কখন বা েখেল। (মিহমার হাসয্) সংসারীর পেk তত েদােষর নয়।” 
 

[সnয্াসীর কিঠন িনয়ম o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        “সnাসীর পেk খুব েদােষর। সnয্াসী stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। সnয্াসীর পেk stীেলাক, -- থুথু 
েফেল থুথু খাoয়া। 
 
        “stীেলাকেদর সে  সnয্াসী বেস বেস কথা কেব না। -- হাজার ভk হেলo। িজেতিndয় হেলo আলাপ 
করেব না। 
 
        “সnয্াসী কািমনী-কা ন di-i তয্াগ করেব -- েযমন েমেয়র পট পযর্n েদখেব না, েতমিন কা ন -- টাকা 
-- sশর্ করেব না। টাকা কােছ থাকেলo খারাপ! িহসাব, dি nা, টাকার aহংকার, েলােকর uপর েkাধ, কােছ 
থাকেল ei সব eেস পেড়। -- সূযর্ েদখা যািcল েমঘ eেস সব েঢেক িদেল। 
 
        “তাiেতা মােরায়াড়ী যখন hেদর কােছ টাকা জমা িদেত চাiেল, আিম বললাম, ‘তাo হেব না -- কােছ 
থাকেলi েমঘ uঠেব।’ 
 
        “সnয্াসীর e কিঠন িনয়ম েকন? তার িনেজর ম েলর জেনয্o বেট, আর েলাকিশkার জনয্। সnয্াসী যিদo 
িনিলর্p হয় -- িজেতিndয় হয় -- তবু েলাকিশkার জনয্ কািমনী-কা ন eirেপ তয্াগ করেব। 
 
        “সnয্াসীর েষাল আনা তয্াগ েদখেল তেব েতা েলােকর সাহস হেব! তেবi েতা তারা কািমনী-কা ন তয্াগ 
করেত েচ া করেব! 
 
        “e-তয্াগিশkা যিদ সnয্াসী না েদয়, তেব েক িদেব!” 
 

[জনকািদর ঈ রলােভর পর সংসার -- ঋিষ o শূকরমাংস ] 
 
        “তাঁেক লাভ কের তেব সংসাের থাকা যায়। েযমন মাখম তুেল জেল েফেল রাখা। জনক bhjান লাভ কের 
তেব সংসাের িছেলন। 
 
        “জনক dখান তরবার েঘারােতন -- jােনর আবার কেমর্র। সnয্াসী কমর্তয্াগ কের। তাi েকবল eকখানা 
তরবার -- jােনর। জনেকর মেতা jানী সংসারী গােছর িনেচর ফল uপেরর ফল di-i েখেত পাের। সাধুেসবা, 
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aিতিথ-সৎকার -- e-সব পাের। মােক বেলিছলাম, ‘মা, আিম টঁেক সাধু হব না।’ 
 
        “bhjানলােভর পর খাoয়ারo িবচার থােক না। bhjানী ঋিষ bhানেnর পর সব েখেত পারত -- 
শূকরমাংস পযর্n।” 
 

[চার আ ম, েযাগতtt o ীরামকৃ  ] 
 
        (মিহমার pিত) -- “েমাটামুিট di pকার েযাগ -- কমর্েযাগ আর মেনােযাগ, -- কেমর্র dারা েযাগ আর 
মেনর dারা েযাগ। 
 
        “bhচযর্, গাহর্s, বানps আর সnয্াস -- eর মেধয্ pথম িতনিটেত কমর্ করেত হয়। সnয্াসীর দ কম লু, 
িভkা পাt ধারণ করেত হয়। সnয্াসী িনতয্কমর্ কের। িকnt হয়েতা মেনর েযাগ নাi -- jান নাi, ঈ ের মন নাi। 
েকান েকান সnয্াসী িনতয্কমর্ িকছু িকছু রােখ, েলাকিশkার জনয্। গৃহs বা aনয্ানয্ আ মী যিদ িন ামকমর্ করেত 
পাের, তাহেল তােদর কেমর্র dারা েযাগ হয়। 
 
        “পরমহংস aবsায় -- েযমন কেদবািদর -- কমর্ সব uেঠ যায়। পূজা, জপ, তপর্ণ, সnয্া -- ei সব কমর্। 
e-aবsায় েকবল মেনর েযাগ। বািহেরর কমর্ কখন কখন সাধ কের -- েলাকিশkার জনয্। িকnt সবর্দা sরণমনন 
থােক।” 
 


