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ীযুk মিণলাল pভৃিতর pিত uপেদশ -- নরলীলা 
 
        ীরামকৃ  িনজ আসেন বিসয়া আেছন। মিণলাল pভৃিত ভেkরা েমেঝেত বিসয়া ঠাকুেরর মধুর কথামৃত 
পান কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ei হাত ভাঙার পর eকটা ভারী aবsা বদেল যােc। নরলীলািট েকবল 
ভাল লাগেছ। 
 
        “িনতয্ আর লীলা। িনতয্ -- েসi aখ  সিcদানn। 
 
        “লীলা -- ঈ রলীলা, েদবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা।” 
 

[তু সিcদানn -- ৈব বচরেণর িশkা -- ঠাকুেরর রামলীলা দশর্ন ] 
 
        “ৈব বচরণ বলত নরলীলায় িব াস হেল তেব পূণর্jান হেব। তখন নতুম না। eখন েদখিছ িঠক। 
ৈব বচরণ মানুেষর ছিব েদেখ েকামলভাব -- েpেমর ভাব -- পছn করত। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “ঈ রi মানুষ হেয় লীলা কেcন -- িতিনi মিণ মিlক হেয়েছন। িশখরা িশkা েদয়, 
-- তু সিcদানn। 
 
        “eক-eকবার িনেজর srপ (সিcদানn)-েক েদখেত েপেয় মানুষ aবাk  হয়, আর আনেn ভােস। হঠাৎ 
আtীয়দশর্ন হেল েযমন হয়। (মাsােরর pিত) েসিদন েসi গািড়েত আসেত আসেত বাবুরামেক েদেখ েযমন 
হেয়িছল! 
 
        “িশব যখন s-srপেক েদেখন, তখন ‘আিম িক!’ ‘আিম িক!’ বেল নৃতয্ কেরন। 
 
        “aধয্ােt (aধয্াt রামায়েণ) oi কথাi আেছ। নারদ বলেছন, েহ রাম, যত পুrষ সব তুিম, -- সীতাi 
যত stীেলাক হেয়েছন। 
 
        “রামলীলায় যারা েসেজিছল, েদেখ েবাধ হল নারায়ণi ei সব মানুেষর rপ ধের রেয়েছন! আসল-নকল 
সমান েবাধ হল। 
 
        “কুমারীপূজা কের েকন? সব stীেলাক ভগবতীর eক-eকিট rপ। dাtা কুমারীেত ভগবতীর েবশী 
pকাশ।” 
 

[েকন aসুেখ ঠাকুর aৈধযর্ -- ঠাকুেরর বালক o ভেkর aবsা ] 
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        (মাsােরর pিত) -- “েকন আিম aসুখ হেল aৈধযর্ হi। আমায় বালেকর sভােব েরেখেছ। বালেকর সব 
িনভর্র মার uপর। 
 
        “দাসীর েছেল বাবুর েছেলেদর সে  েকাঁদল করেত করেত বেল, আিম মােক বেল িদব।” 
 

[রাধাবাজাের সুেরnd কতৃর্ক ফেটাছিব তুলােনা 1881 ] 
 
        “রাধাবাজাের আমােক ছিব েতালােত িনেয় িগছল। েসিদন রােজnd িমেtর বািড় যাবার কথা িছল। েকশব 
েসন আর সব আসেব েনিছলুম। েগাটাকতক কথা বলব বেল িঠক কেরিছলাম। রাধাবাজাের িগেয় সব ভুেল 
েগলাম। তখন বললাম, ‘মা তুi বলিব! আিম আর িক বলব’!” 
 

[পূবর্কথা -- েকায়ার িসং -- রামলােলর মা --কুমারীপূজা ] 
 
        “আমার jানীর sভাব নয়। jানী আপনােক েদেখ বড় -- বেল, আমার আবার েরাগ! 
 
        “েকায়ার িসং বলেল, ‘েতামার eখনo েদেহর জনয্ ভাবনা আেছ?’ 
 
        “আমার sভাব ei -- আমার মা সব জােন। রােজnd িমেtর বািড় িতিন কথা কেবন। েসi কথাi কথা। 
সরsতীর jােনর eকিট িকরেণ eক হাজার পি ত থ হেয় যায়! 
 
        “ভেkর aবsায় -- িবjানীর aবsায় -- েরেখছ। তাi রাখাল pভৃিতর সে  ফচিকিম কির। jানীর 
aবsায় রাখেল uিট হত না। 
 
        “e-aবsায় েদিখ মা-i সব হেয়েছন। সবর্t তাঁেক েদখেত পাi। 
 
        “কালীঘের েদখলাম, মা-i হেয়েছন -- d েলাক পযর্n -- ভাগবত পি েতর ভাi পযর্n। 
 
        “রামলােলর মােক বকেত িগেয় আর পারলাম না। েদখলাম তাঁরi eকিট rপ! মােক কুমারীর িভতর 
েদখেত পাi বেল কুমারীপূজা কির। 
 
        “আমার মাগ (ভkেদর ী ীমা) পােয় হাত বুলােয় েদয়। তারপর আিম আবার নমsার কির। 
 
        “েতামরা আমার পােয় হাত িদেয় নমsার কর, -- hেদ থাকেল পােয় হাত েদয় েক! -- কাrেক পা ছঁুেত 
িদত না। 
 
        “ei aবsায় েরেখেছ বেল নমsার িফrেত হয়। 
 
        “েদখ, d  েলাকেক পযর্n বাদ িদবার েজা নাi। তুলসী কেনা েহাক, েছাট েহাক -- ঠাকুর েসবায় 
লাগেব।” 


