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dাদশ পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের মাsার, মিণলাল pভৃিত সে  
 

[ঠাকুর aৈধযর্ েকন? মিণ মিlেকর pিত uপেদশ ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মধয্ােh েসবার পর eকটু িব াম কিরেতেছন। েমেঝেত মিণ মিlক বিসয়া আেছন। আজ 
রিববার, কৃ া tেয়াদশী, 24েশ েফbrয়াির 1884, 13i ফাlgন, 1290 সাল। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- িকেস কের eেল? 
 
        মাsার -- আjা, আলমবাজার পযর্n গািড় কের eেস oখান েথেক েহঁেট eেসিছ। 
 
        মিণলাল -- uঃ! খুব েঘেমেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তাi ভািব, আমার e-সব বাi নয়! তা না হেল iংিলশময্ানরা eত ক  কের 
আেস! 
 
        ঠাকুর েকমন আেছন -- হাত ভাঙার কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম eiটার জনয্ eক-eকবার aৈধযর্ হi -- eেক েদখাi -- আবার oেক েদখাi -- আর 
বিল, হয্াঁগা, ভাল হেব িক? রাখাল চেট, -- আমার aবsা েবােঝ না। eক-eকবার মেন কির eখান েথেক যায় 
যাক -- আবার মােক বিল, মা েকাথায় যােব -- েকাথায় jলেত পুড়েত যােব! 
 
        “আমার বালেকর মেতা aৈধযর্ aবsা আজ বেল নয়। েসেজাবাবুেক হাত েদখাতাম, বলতাম, হয্াঁগা আমার 
িক aসুখ কেরেছ? 
 
        “আcা তাহেল ঈ ের িন া কi? o-েদেশ যাবার সময় েগাrর গািড়র কােছ ডাকােতর মেতা লািঠ হােত 
কতকgেলা মানুষ eেলা! আিম ঠাকুরেদর নাম করেত লাগলাম। িকnt কখন বিল রাম, কখন dগর্া, কখন o ঁ তৎসৎ 
-- েযটা খােট। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “আcা েকন eত aৈধযর্ আমার?” 
 
        মাsার -- আপিন সবর্দাi সমািধs -- ভkেদর জনয্ eকটু মন শরীেরর uপর েরেখেছন, তাi -- শরীর 
রkার জনয্ eক-eকবার aৈধযর্ হন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, eকটু মন আেছ েকবল শরীের, -- আর ভিk-ভk িনেয় থাকেত। 
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        মিণলাল মিlক eg িজিবশেনর গl কিরেতেছন। 
 
        যেশাদা কৃ েক েকােল কের আেছন -- বড় সুnর মূিতর্ -- েন ঠাকুেরর চেk জল আিসয়ােছ। েসi 
বাৎসলয্রেসর pিতমা যেশাদার কথা িনয়া ঠাকুেরর udীপন হiয়ােছ -- তাi কাঁিদেতেছন। 
 
        মিণলাল -- আপনার aসুখ, -- তা না হেল আপিন eকবার িগেয় েদেখ আসেতন -- গেড়র মােঠর pদশর্নী। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আিম েগেল সব েদখেত পাব না! eকটা িকছু েদেখi েবhশঁ হেয় যাব -- 
আর িকছু েদখা হেব না। িচিড়য়াখানা েদখােত লেয় িগছল। িসংহ দশর্ন কেরi আিম সমািধs হেয় েগলাম! ঈ রীয় 
বাহনেক েদেখ ঈ রীয় udীপন হল -- তখন আর aনয্ জােনায়ার েক েদেখ! িসংহ েদেখi িফের eলাম! তাi যd 
মিlেকর মা eকবার বেল, eg িজিবশেন eঁেক িনেয় চল -- আবার বেল, না। 
 
        মিণ মিlক পুরাতন bhjানী। বয়স pায় 65 হiয়ােছ। ঠাকুর তাঁহারi ভােব কথাcেল, তাঁহােক uপেদশ 
িদেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- জয়নারায়ণ পি তদশর্ন --েগৗরীপি ত ] 
 
        ীরামকৃ  -- জয়নারায়ণ পি ত খুব uদার িছল। িগেয় েদখলাম েবশ ভাবিট। েছেলgিল বুট্  পরা; িনেজ 
বলেল আিম কাশী যাব। যা বলেল তাi েশেষ কেl। কাশীেত বাস -- আর কাশীেতi েদহতয্াগ হল।1 
 
        “বয়স হেল সংসার েথেক oiরকম চেল িগেয় ঈ রিচnা করা ভাল। িক বল?” 
 
        মিণলাল -- হাঁ, সংসােরর ঝ াট ভাল লােগ না। 
 
        ীরামকৃ  -- েগৗরী stীেক পু া িল িদেয় পূজা করত। সকল stীi ভগবতীর eক-eকিট rপ। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “েতামার েসi কথািট eঁেদর বলেতা গা।” 
 
        মিণলাল (সহােসয্) -- েনৗকা কের কয়জন গ া পার হিcল। eকজন পি ত িবদয্ার পিরচয় খুব িদিcল। 
“আিম নানা শাst পিড়িছ -- েবদ-েবদাn -- ষড়দশর্ন।” eকজনেক িজjাসা কেl -- “েবদাn জান?” েস বলেল -
- “আjা না।” “তুিম সাংখয্, পাত ল জান?” -- “আjা না।” “দশর্ন-টশর্ন িকছুi পড় নাi?” -- “আjা না।” 
 
        “পি ত সগেবর্ কথা কিহেতেছন o েলাকিট চুপ কের বেস আেছ। eমন সমেয় ভয় র ঝড় -- েনৗকা ডুবেত 
লাগল। েসi েলাকিট বলেল, ‘পি তজী, আপিন সাঁতার জােনন?’ পি ত বলেলন, ‘না’। েস বলেল, ‘আিম সাংখয্, 
পাত ল জািন না, িকnt সাঁতার জািন’।” 
 
                                                 
1 ীরামকৃ  1869-eর পূেবর্ পি তেক েদিখয়ািছেলন। পি ত জয়নারায়েণর কাশী গমন -- 1869। জn -- 1804। কাশীpািp -- 
1873 ীঃ 
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[ঈ রi বst আর সব aবst -- লkয্ েবঁধা ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- নানা শাst জানেল িক হেব। ভবনদী পার হেত জানাi দরকার। ঈ রi বst আর 
সব aবst। 
 
        “লkয্ েভেদর সময় েdাণাচাযর্ aজুর্নেক িজjাসা করেলন, ‘তুিম িক িক েদখেত পাc? ei রাজােদর িক 
তুিম েদখেত পাc?’ aজুর্ন বলেলন, ‘না’। ‘আমােক েদখেত পাc?’ --‘না’। ‘গাছ েদখেত পাc?’ --‘না’। ‘গােছর 
uপর পািখ েদখেত পাc?’ --‘না’। ‘তেব িক েদখেত পাc?’ --‘ ধু পািখর েচাখ।’ 
 
        “েয ধু পািখর েচাখিট েদখেত পায় েসi লkয্ িবঁধেত পাের। 
 
        “েয েকবল েদেখ, ঈ রi বst আর সব aবst, েসi চতুর। aনয্ খবের আমােদর কাজ িক? হনুমান 
বেলিছল, আিম িতিথ নkt aত জািন না, েকবল রাম িচnা কির। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “খানকতক পাখা eখানকার জনয্ িকেন িদo। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “oেগা তুিম eকবার eঁর (মাsােরর) বাবার কােছ েযo। ভk েদখেল udীপন হেব।” 
 


