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ajানিতিমরাnসয্ jানা নশলাকয়া ৷   
চkুrnীিলতং েযন তৈs ীgরেব নমঃ ৷৷ 

 
মাsারেক িতরsার o তাঁহার aহ ার চূণর্করণ 

 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েতামার িক িববাহ হেয়েছ? 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (িশহিরয়া) -- oের রামলাল1! যাঃ, িবেয় কের েফেলেছ! 
 
        মাsার েঘারতর aপরাধীর নয্ায় aবাk  হiয়া aবনতমsেক চুপ কিরয়া বিসয়া রিহেলন। ভািবেত 
লািগেলন, িবেয় করা িক eত েদাষ! 
 
        ঠাকুর আবার িজjাসা কিরেলন, েতামার িক েছেল হেয়েছ? 
 
        মাsােরর বুক িঢপিঢপ কিরেতেছ। ভেয় ভেয় বিলেলন, আেj, েছেল হেয়েছ। ঠাকুর আবার 
আেkপ কিরয়া বিলেতেছন, যাঃ, েছেল হেয় েগেছ! িতরsৃত হiয়া িতিন sb হiয়া রিহেলন। তাঁহার 
aহ ার চূণর্ হiেত লািগল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ  আবার কৃপাদৃি  কিরয়া সেsেহ বিলেত 
লািগেলন, “েদখ, েতামার লkণ ভাল িছল, আিম কপাল, েচাখ -- e-সব েদখেল বুঝেত পাির। আcা, 
েতামার পিরবার েকমন? িবদয্াশিk না aিবদয্াশিk?” 
 

[jান কাহােক বেল? pিতমাপূজা ] 
 
        মাsার -- আjা ভাল, িকnt ajান। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- আর তুিম jানী? 
 
        িতিন jান কাহােক বেল, ajান কাহােক বেল, eখনo জােনন না। eখনo পযর্n জািনেতন েয, 
েলখাপড়া িশিখেল o বi পিড়েত পািরেল jান হয়। ei ম পের দূর হiয়ািছল। তখন িনেলন েয, 
ঈ রেক জানার নাম jান, ঈ রেক না জানার নামi ajান। ঠাকুর বিলেলন, “তুিম িক jানী!” মাsােরর 
aহ াের আবার িবেশষ আঘাত লািগল। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েতামার ‘সাকাের’ িব াস, না ‘িনরাকাের’? 
 
        মাsার (aবাk  হiয়া sগত) -- সাকাের িব াস থাকেল িক িনরাকাের িব াস হয়? ঈ র িনরাকার, 
                                                 
1 ীযুk রামলাল, ঠাকেুরর াতু ুt o কালীবািড়র পূজারী 
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e-িব াস থািকেল ঈ র সাকার e-িব াস িক হiেত পাের? িবrd aবsা dটাi িক সতয্ হiেত পাের? 
সাদা িজিনস -- dধ, িক আবার কােলা হেত পাের? 
 
        মাsার -- আjা, িনরাকার -- আমার eiিট ভাল লােগ। 
 
        ীরামকৃ  -- তা েবশ। eকটােত িব াস থাকেলi হল। িনরাকাের িব াস, তােতা ভালi। তেব e-
বুিd কেরা না েয, eiিট েকবল সতয্ আর সব িমথয্া। eiিট েজেনা েয, িনরাকারo সতয্ আবার সাকারo 
সতয্। েতামার েযিট িব াস, েসiিটi ধের থাকেব। 
 
        মাsার dii সতয্ ei কথা বারবার িনয়া aবাk  হiয়া রিহেলন। e-কথা েতা তাঁহার পুঁিথগত 
িবদয্ার মেধয্ নাi। 
 
        তাঁহার aহ ার তৃতীয়বার চূণর্ হiেত লািগল। িকnt eখনo সmণূর্ হয় নাi। তাi আবার eকটু তকর্ 
কিরেত agসর হiেলন। 
 
        মাsার -- আjা, িতিন সাকার, e-িব াস েযন হল! িকnt মািটর pিতমা িতিন েতা নন -- 
 
        ীরামকৃ  -- মািট েকন েগা! িচnয়ী pিতমা। 
 
        মাsার ‘িচnয়ী pিতমা’ বুিঝেত পািরেলন না। বিলেলন, আcা, যারা মািটর pিতমা পূজা কের, 
তােদর েতা বুিঝেয় েদoয়া uিচত েয, মািটর pিতমা ঈ র নয়, আর pিতমার সmুেখ ঈ রেক uেdশ কের 
পূজা করা uিচত। 
 

[েলকচার (Lecture) o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- েতামােদর কলকাতার েলােকর oi eক! েকবল েলকচার েদoয়া, 
আর বুিঝেয় েদoয়া! আপনােক েক েবাঝায় তার িঠক নাi।! তুিম বুঝাবার েক? যাঁর জগৎ, িতিন বুঝােবন। 
িযিন ei জগৎ কেরেছন, চnd, সূযর্, মানুষ, জীবজnt কেরেছন; জীবজntেদর খাবার uপায়, পালন করবার 
জনয্ মা-বাপ কেরেছন, মা-বােপর েsহ কেরেছন িতিনi বুঝােবন। িতিন eত uপায় কেরেছন, আর e-
uপায় করেবন না? যিদ বুঝাবার দরকার হয় িতিনi বুঝােবন। িতিন েতা anযর্ামী। যিদ oi মািটর 
pিতমাপূজা করােত িকছু ভুল হেয় থােক, িতিন িক জােনন না -- তাঁেকi ডাকা হেc? িতিন oi পূজােতi 
সnt  হন। েতামার oর জনয্ মাথা বয্থা েকন? তুিম িনেজর যােত jান হয়, ভিk হয়, তার েচ া কর। 
 
        eiবার তাঁহার aহ ার েবাধ হয় eেকবাের চূণর্ হiল। 
 
        িতিন ভািবেত লািগেলন, iিন যা বেলেছন তােতা িঠক! আমার বুঝােত যাবার িক দরকার! আিম িক 
ঈ রেক েজেনিছ -- না আমার তাঁর uপর ভিk হেয়েছ! “আপিন েত sান পায় না, শ রােক ডােক!” 
জািন না, িন না, পরেক বুঝােত যাoয়া বড়i লjার কথা o হীনবুিdর কাজ! eিক a শাst, না 
iিতহাস, না সািহতয্ েয পরেক বুঝাব! e-েয ঈ রতtt। iিন যা বলেছন, মেন েবশ লাগেছ। 
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        ঠাকুেরর সিহত তাঁহার ei pথম o েশষ তকর্। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম মািটর pিতমাপূজা বলিছেল। যিদ মািটরi হয়, েস-পূজােত pেয়াজন আেছ। 
নানারকম পূজা ঈ রi আেয়াজন কেরেছন। যার জগৎ িতিনi e-সব কেরেছন -- aিধকারী েভেদ। যার 
যা েপেট সয়, বা েসirপ খাবার বেnাবs কেরন। 
 
        “eক মার পাঁচ েছেল। বািড়েত মাছ eেসেছ। মা মােছর নানারকম বয্ ন কেরেছন -- যার যা 
েপেট সয়! কারo জনয্ মােছর েপােলায়া, কারo জেনয্ মােছর amল, মােছর চড়চিড়, মাছ ভাজা -- ei 
সব কেরেছন। েযিট যার ভাল লােগ। েযিট যার েপেট সয় -- বুঝেল?” 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 


