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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  ভkসে  -- সুেরেndর pিত uপেদশ -- গৃহs o দানধমর্ -- মেনােযাগ o কমর্েযাগ 
 

        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার েছাট খাটিটেত আিসয়া বিসয়ােছন। ভেkরা eখনo েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
সুেরnd তাঁহার কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাঁহার িদেক সেsেহ দৃি পাত কিরেতেছন o কথাcেল তাঁহােক নানা 
uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সুেরেndর pিত) -- মােঝ মােঝ eেসা। নয্াংটা বলত, ঘিট েরাজ মাজেত হয়; তা না হেল কল  
পড়েব। সাধুস  সবর্দাi দরকার। 
 
        “সnয্াসীর পেk কািমনী-কা ন তয্াগ, েতামােদর পেk তা নয়। েতামারা মােঝ মােঝ িনজর্েন যােব আর 
তাঁেক বয্াকুল হেয় ডাকেব। েতামরা মেন তয্াগ করেব। 
 
        “বীরভk না হেল dিদক রাখেত পাের না; জনক রাজা সাধন-ভজেনর পর িসd হেয় সংসাের িছল। েস 
dখানা তেলায়ার ঘুরাত; jান আর কমর্।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
     ei সংসার মজার কুিট। 
     আিম খাi দাi আর মজা লুিট।। 
 জনক রাজা মহােতজা তার িকেস িছল tr িট। 
 েস েয eিদক-oিদক dিদক েরেখ েখয়ািছল dেধর বািট।। 
 
        “েতামােদর পেk ৈচতনয্েদব যা বেলিছেলন, জীেব দয়া, ভkেসবা আর নামসংকীতর্ন। 
 
        “েতামায় বলিছ েকন? েতামার েহৗস-eর (House, সদাগের বািড়র) কাজ; আর aেনক কাজ করেত হয়। 
তাi বলিছ। 
 
        “তুিম আিফেস িমথয্া কথা কo তেব েতামার িজিনস খাi েকন? েতামার েয দান-ধয্ান আেছ; েতামার যা 
আয় তার েচেয় েবিশ দান কর; বার হাত কাঁকুেড়র েতর হাত িবিচ! 
 
        “কৃপেণর িজিনস খাi না। তােদর ধন ei কয় রকেম uেড় যায়: 1ম, মামলা েমাকdমায়; 2য়, েচার 
ডাকােত; 3য়, ডাkার খরেচ; 4থর্, আবার বদ েছেলরা েসi সব টাকা uিড়েয় েদয় -- ei সব। 
 
        “তুিম েয দান-ধয্ান কর, খুব ভাল। যােদর টাকা আেছ তােদর দান করা uিচত। কৃপেণর ধন uেড় যায়, 
দাতার ধন রkা হয়, সৎকােজ যায়। o-েদেশ চাষারা খানা েকেট েkেত জল আেন। কখনo কখনo জেলর eত 
েতাড় হয় েয েkেতর আল েভেঙ যায়, আর জল েবিরেয় যায় o ফসল ন  হয়। তাi চাষারা আেলর মােঝ মােঝ 
েছঁদা কের রােখ, তােক েঘাগ বেল। জল েঘাগ িদেয় eকটু eকটু েবিরেয় যায়, তখন জেলর েতােড় আল ভােঙ না। 
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আর েkেতর uপর পিল পেড়। েসi পিলেত েkত uবর্রা হয়, আর খুব ফসল হয়। েয দান-ধয্ান কের, েস aেনক 
ফললাভ কের; চতুবর্গর্ ফল।” 
 
        ভেkরা সকেল ঠাকুেরর ীমুখ হiেত ei দান-ধমর্ কথা eকমেন িনেতেছন। 
 
        সুেরnd -- আমার ধয্ান ভাল হয় না। মােঝ মােঝ মা মা বিল; আর েশাবার সময় মা মা বলেত বলেত 
ঘুিমেয় পিড়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেলi হল। sরণ-মনন েতা আেছ। 
 
        “মেনােযাগ o কমর্েযাগ। পূজা, তীথর্, জীবেসবা iতয্ািদ grর uপেদেশ কমর্ করার নাম কমর্েযাগ। জনকািদ 
যা কমর্ করেতন তার নামo কমর্েযাগ। েযাগীরা েয sরণ-মনন কেরন তার নাম মেনােযাগ। 
 
        “আবার ভািব কালীঘের িগেয়, মা মনo েতা তুিম! তাi dমন, dবুিd d আtা eকi িজিনস।” 
 
        সnয্া আগত pায়, ভেkরা aেনেকi ঠাকুরেক pণাম কিরয়া বািট pতয্াগমন কিরেতেছন। ঠাকুর পি েমর 
বারাnায় িগয়ােছন; ভবনাথ o মাsার সে  আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভবনােথর pিত) -- তুi eত েদিরেত আিসস েকন? 
 
        ভবনাথ (সহােসয্) -- আেj, পেনরিদন anর েদখা কির; েসিদন আপিন িনেজ রাsায় েদখা িদেলন, তাi 
আর আিস নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িকের? ধু দশর্েন িক হয়? sশর্ন, আলাপ -- e-সবo চাi। 


