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সpদশ পিরেcদ 
 

বুdেদব িক ঈ েরর aিst মানেতন? নেরndেক িশkা 
 
        েবলা নয়টা হiয়ােছ, ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন, ঘের শশীo আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- নেরnd আর শশী িক বলিছল -- িক িবচার করিছল? 
 
        মাsার (শশীর pিত) -- িক কথা হিcল গা? 
 
        শশী -- িনর ন বুিঝ বেলেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- ‘ঈ র নািs aিs’, ei সব িক কথা হিcল? 
 
        শশী (সহােসয্) -- নেরndেক ডাকব? 
 
        ীরামকৃ  -- ডাক।             [নেরnd আিসয়া uপেবশন কিরেলন।] 
 
        (মাsােরর pিত) -- “তুিম িকছু িজjাসা কর। িক কথা হিcল, বল।” 
 
        নেরnd -- েপট গরম হেয়েছ। o আর িক বলেবা। 
 
        ীরামকৃ  -- েসের যােব। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- বুd aবsা িকরকম? 
 
        নেরnd -- আমার িক হেয়েছ, তাi বলেবা। 
 
        মাsার -- ঈ র আেছন -- িতিন িক বেলন? 
 
        নেরnd -- ঈ র আেছন িক কের বলেছন? তুিমi জগৎ সৃি  করেছা। Berkely িক বেলেছন, জােনা েতা? 
 
        মাsার -- হাঁ, িতিন বেলেছন বেট -- Their esse is percipii (The existence of external 
objects depends upon their perception.) -- “যতkণ iিndেয়র কাজ চেলেছ, ততkণi জগৎ!’ 
 

[পূবর্কথা -- েতাতাপুরীর ঠাকুরেক uপেদশ -- “মেনi জগৎ” ] 
 
        ীরামকৃ  -- নয্াংটা বলত, “মেনi জগৎ, আবার মেনেতi লয় হয়।’ 
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        “িকnt যতkণ আিম আেছ, ততkণ েসবয্-েসবকi ভাল।” 
 
        নেরnd (মাsােরর pিত) -- িবচার যিদ কর, তাহেল ঈ র আেছন, েকমন কের বলেব? আর িব ােসর uপর 
যিদ যাo, তাহেল েসবয্-েসবক মানেতi হেব। তা যািদ মােনা -- আর মানেতi হেব -- তাহেল দয়াময়o বলেত 
হেব। 
 
        “তুিম েকবল dঃখটাi মেন কের েরেখেছা। িতিন েয eত সুখ িদেয়েছন -- তা ভুেল যাo েকন? তাঁর কত 
কৃপা! িতনিট বড় বড় িজিনস আমােদর িদেয়েছন -- মানুষজn, ঈ রেক জানবার বয্াকুলতা, আর মহাপুrেষর স  
িদেয়েছন। মনুষয্tং মুমুkুtং মহাপুrষসং য়ঃ।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- আমার িকnt েবশ েবাধ হয়, িভতের eকিট আেছ। 
 
        রােজndলাল দt আিসয়া বিসেলন। েহািমoপয্ািথক মেত ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরেতেছন। ঔষধািদর কথা 
হiয়া েগেল, ঠাকুর a িুল িনেদর্শ কিরয়া মেনােমাহনেক েদখাiেতেছন। 
 
        ডাkার রােজnd -- uিন আমার মামােতা ভাiেয়র েছেল। 
 
        নেরnd িনেচ আিসয়ােছন। আপনা-আপিন গান গািহেতেছন: 
 
 সব dঃখ দূর কিরেল দরশন িদেয়, েমািহেল pাণ। 
 সpেলাক ভুেল েশাক, েতামাের পাiেয়, 
 েকাথা আিম aিত দীন-হীন। 
 
        নেরেndর eকটু েপেটর aসুখ কিরয়ােছ। মাsারেক বিলেতেছন -- “েpম-ভিkর পেথ থাকেল েদেহ মন 
আেস। তা না হেল আিম েক? মানুষo নi -- েদবতাo নi -- আমার সুখo নাi, dঃখo নাi।” 
 

[ঠাকুেরর আtপূজা -- সুেরndেক pসাদ -- সুেরেndর েসবা ] 
 
        রািt নয়টা হiল। সুেরnd pভৃিত ভেkরা ঠাকুেরর কােছ পু মালা আিনয়া িনেবদন কিরয়ােছন! ঘের 
বাবুরাম, সুেরnd, লাটু, মাsার pভৃিত আেছন। 
 
        ঠাকুর সুেরেndর মালা িনেজ গলায় ধারণ কিরয়ােছন, সকেলi চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন। িযিন anের 
আেছন, ঠাকুর তাঁহারi বুিঝ পূজা কিরেতেছন! 
 
        হঠাৎ সুেরndেক iি ত কিরয়া ডািকেতেছন। সুেরnd শযয্ার কােছ আিসেল pসাদীমালা (েয মালা িনেজ 
পিরয়ািছেলন) লiয়া িনেজ তাঁহার গলায় পরাiয়া িদেলন! 
 
        সুেরnd মালা পাiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর আবার তাঁহােক iি ত কিরয়া পােয় হাত বুলাiয়া িদেত 
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বিলেতেছন। সুেরnd িকয়ৎkণ ঠাকুেরর পদেসবা কিরেলন। 
 

[কাশীপুর uদয্ােন ভkগেণর সংকীতর্ন ] 
 
        ঠাকুর েয ঘের আেছন, তাহার পি মিদেক eকিট পু িরণী আেছ। ei পু িরনীর ঘােটর চাতােল কেয়কিট 
ভk েখাল-করতাল লiয়া গান গাiেতেছন। ঠাকুর লাটুেক িদয়া বিলয়া পাঠাiেলন -- “েতামরা eকটু হিরনাম 
কর।” 
 
        মাsার, বাবুরাম pভৃিত eখনo ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। তাঁহারা িনেতেছন, ভেkরা গাiেতেছন: 
 
 হির েবােল আমার েগৗর নােচ। 
 
        ঠাকুর গান িনেত িনেত বাবুরাম, মাsার pভৃিতেক iি ত কিরয়া বিলেতেছন -- “েতামরা িনেচ যাo। 
oেদর সে  গান কর, -- আর নাচেব।” 
 
        তাঁহারা িনেচ আিসয়া কীতর্েন েযাগদান কিরেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার েলাক পাঠাiয়ােছন। বেলেছন, ei আখরgিল েদেব -- “েগৗর নাচেতo জােন 
ের! েগৗেরর ভােবর বালাi যাi ের! েগৗর আমার নােচ di বাh তুেল!” 
 
        কীতর্ন সমাp হiল। সুেরnd ভাবািব pায় হiয়া গাiেতেছন -- 
 
        আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। 
 আিম তােদর পাগল েছেল, আমার মােয়র নাম শয্ামা।। 
 বাবা বব বm  বেল, মদ েখেয় মা গােয় পেড় ঢেল, 
        শয্ামার eেলােকেশ েদােল; 
 রাঙা পােয় মর গােজ, oi নূপুর বােজ ন না। 


