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প ম পিরেcদ 
 

কীতর্নানেn নেরnd pভৃিত সে  -- নেরndেক েpমািল ন 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ -- নেরnd গান গািহেতেছন -- রাখাল, লাটু, মাsার, নেরেndর bাhবnু িpয়, হাজরা -- 
সকেল আেছন। 
 
        নেরnd কীতর্ন গািহেলন, েখাল বািজেত লািগল: 
 
 িচnয় মম মানস হির িচদঘন িনর ন; 
 িকবা aনুপম ভািত, েমাহন মূরিত, ভকত-hদয়-র ন। 
 নবরােগ রি ত, েকািট শশী-িবিনিnত, 
 (িকবা) িবজিল চমেক, েসrপ আেলােক, পুলেক িশহের জীবন। 
 hিদ-কমলাসেন ভাব তাঁর চরণ, 
 েদখ শাn মেন, েpমনয়েন, aপrপ িpয়দশর্ন। 
 িচদানnরেস, ভিkেযাগােবেশ, হo ের িচরমগন। 
 
        নেরnd আবার গািহেলন: 
 
(1) সতয্ং িশব সুnর ভািত hিদ মিnের। 
 িনরিখ িনরিখ aনুিদন েমারা ডুিবব rপসাগের। 
 (েসিদন কেব হেব) (দীনজেনর ভােগয্ নাথ)। 
 jান-aনnrেপ পিশেব নাম মম hেদ, 
 aবাk  হiেয় aধীর মন শরণ লiেব ীপেদ। 
 আনn-aমৃতrেপ uিদেব hদয়-আকােশ, 
 চnd uিদেল চেকার েযমন kীড়েয় মন হরেষ, 
  আমরাo নাথ, েতমিন কের মািতব তব pকােশ। 
 শাnং িশব aিdতীয় রাজ-রাজ-চরেণ, 
 িবকাiব oেহ pাণসখা, সফল কিরব জীবেন। 
  eমন aিধকার, েকাথা পাব আর, sগর্েভাগ জীবেন (সশরীের)। 
 dমপাপিবdং rপ, েহিরেয় নাথ েতামার, 
    আেলাক েদিখেল আঁধার েযমন যায় পলাiেয় সtর; 
 েতমিন নাথ েতামার pকােশ পলাiেব পাপ-আঁধার। 
 oেহ rবতারা-সম hেদ jলn িব াস েহ, 
 jািল িদেয় দীনবnু পুরাo মেনর আশ; 
 আিম িনিশিদন েpমানেn মগন হiেয় েহ; 
 আপনার ভুেল যাব, েতামাের পাiেয় েহ। 
 (েসিদন কেব হেব েহ।) 
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(2) আনnবেন মল মধুর bhনাম। 
 নােম uথিলেব সুধািসnু িপয় aিবরাম। (পান কর আর দান কর েহ)। 
 যিদ হয় কখন  hদয়, কর নামগান। 
 (িবষয়-মরীিচকায় পেড় েহ) (েpেম hদয়, সরস হেব েহ) 
 (েদখ েযন ভুল না ের েসi মহামnt)। 
 সেব h ািরেয় িছn কর পােপর বnন। (জয় bh জয় বল েহ)। 
 eস bhানেn বািত সেব হi পূণর্কাম। (েpমেযােগ েযাগী হেয় েহ)। 
 
       েখাল করতাল লiয়া কীতর্ন হiেতেছ। নেরndািদ ভেkরা ঠাকুরেক েবিড়য়া েবিড়য়া কীতর্ন কিরেতেছন। কখন 
গািহেতেছন, “েpমানn রেস হo ের িচরগমন!” আবার কখন গািহেতেছন, “সতয্ং িশব সুnরrপ ভািত 
hিদমিnের।” 
 
        aবেশেষ নেরnd িনেজ েখাল ধিরয়ােছন o মt হiয়া ঠাকুেরর সে  গািহেতেছন, “আনnবদেন বল মধুর 
হিরনাম।” 
 
        কীতর্নােn নেরndেক ঠাকুর aেনকkণ কিরয়া বারবার আিল ন কিরেলন! বিলেতেছন, “তুিম আজ আমায় 
আনn িদেল!!!” 
 
        আজ ঠাকুেরর hদয়মধয্s েpেমর uৎস ucিসত হiয়ােছ। রাত pায় আটটা। তথািপ েpেমাnt হiয়া 
eকাকী বারাnায় িবচরণ কিরেতেছন। utেরর লmা বারাnায় আিসয়ােছন o drতপেদ বারাnার eক সীমা হiেত 
aনয্ সীমা পযর্n পাদচারণ কিরেতেছন। মােঝ মােঝ মার সে  িক কথা কিহেতেছন। হঠাৎ unেtর নয্ায় বিলয়া 
uিঠেলন, “তুi আমার িক করিব?” 
 
        মা যার সহায় তার মায়া িক কিরেত পাের। ei কথা িক বিলেতেছন? 
 
        নেরnd, মাsার, িpয় রােt থািকেবন। নেরnd থািকেবন; ঠাকুেরর আনেnর সীমা নাi। রািtকালীন আহার 
pstত। ী ীমা নহবেত আেছন। rিট েছালার ডাল iতয্ািদ pstত কিরয়া ভেkরা খাiেবন বিলয়া পাঠাiয়ােছন। 
ভেkরা মােঝ মােঝ থােকন; সুেরnd মােস মােস িকছু খরচ েদন। 
 
        আহার pstত। ঠাকুেরর ঘেরর দিkণ-পূবর্ বারাnায় জায়গা হiেতেছ। 
 

[নেরnd pভৃিতেক sুল o aনয্ানয্ িবষয়কথা কিহেত িনেষধ ] 
 
        ঘেরর পুবর্িদেকর দরজার কােছ নেরndািদ গl কিরেতেছন। 
 
        নেরnd  -- আজকাল েছাকরারা িকরকম েদখেছন? 
 
        মাsার -- মn নয়, তেব ধেমর্াপেদশ িকছু হয় না। 
 
        নেরnd -- িনেজ যা েদেখিছ, তােত েবাধ হয় সব aধঃপােত যােc। বাডর্সাi, iয়ািকর্, বাবুয়ানা, sুল 
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পালােনা -- e-সব সবর্দা েদখা যায়। eমন িক েদেখিছ েয, কুsােনo যায়। 
 
        মাsার -- যখন পড়া না করতাম, আমরা েতা erপ েদিখ নাi, িন নাi। 
 
        নেরnd -- আপিন েবাধ হয় তত িমশেতন না। eমন েদেখিছ েয, খারাপ েলােক নাম ধের ডােক; কখন 
আলাপ কেরেছ েক জােন! 
 
        মাsার -- িক আ যর্! 
 
        নেরnd -- আিম জািন, aেনেকর চিরt খারাপ হেয় েগেছ। sুেলর কতৃর্পkীেয়রা o েছেলেদর aিভভাবেকরা 
e-সব িবষয় েদেখন েতা ভাল হয়। 
 

[ঈ রকথাi কথা -- “আtানং বা িবজানীথ aনয্াং বাচং িবমু থ” ] 
 
        eirপ কথাবাতর্া চিলেতেছ, ঠাকুর ীরামকৃ  ঘেরর িভতর হiেত তাঁহােদর কােছ আিসেলন o হািসেত 
হািসেত বিলেতেছন, “িক েগা, েতামােদর িক কথা হেc?” নেরnd  বিলেলন, “eঁর সে  sুেলর কথাবাতর্া হিcল। 
েছেলেদর চিরt ভাল থােক না।” ঠাকুর eকটু oi সকল কথা িনয়া মাsারেক গmীরভােব বিলেতেছন, “e-সব 
কথাবাতর্া ভাল নয়। ঈ েরর কথা বi aনয্ কথা ভাল নয়। তুিম eেদর েচেয় বয়েস বড়, বুিd হেয়েছ, েতামার e-
সব কথা তুলেত েদoয়া uিচত িছল না।” (নেরেনdর বয়স তখন 19/20; মাsােরর 27/28) 
 
        মাsার apstত। নেরndািদ ভkগণ চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দাঁড়াiয়া হািসেত হািসেত নেরndািদ ভkগণেক খাoয়াiেতেছন। ঠাকুেরর আজ মহা 
আনn। 
 
        নেরndািদ ভেkরা আহার কিরয়া ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত বিসয়া িব াম কিরেতেছন o ঠাকুেরর সে  গl 
কিরেতেছন। আনেnর হাট বিসয়ােছ। কথা কিহেত কিহেত নেরndেক ঠাকুর বিলেতেছন, “িচদাকােশ হল পূণর্ 
েpমচেndাদয় েহ ei গানিট eকবার গা না।” 
 
        নেরnd গািহেত আরm কিরেলন। aমিন সে  সে  েখাল করতাল aনয্ ভkগণ বাজাiেত লািগেলন: 
 
 িচদাকােশ হল পূণর্ েpমচেndাদয় েহ। 
 uথিলল েpমিসnু িক আনnময় েহ। 
 (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
 চািরিদেক ঝলমল কের ভk gহদল, 
 ভkসে  ভkসখা লীলারসময় েহ। 
 (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
 sেগর্র dয়ার খুিল, আনn-লহরী তুিল; 
 নবিবধান-বসn-সমীরণ বয়, 
 ছুেট তােহ মn মn লীলারস েpমগn, 
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 ােণ েযািগবৃn েযাগানেn মt হয় েহ। 
 (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
 ভবিসnুজেল, িবধান-কমেল, আনnময়ী িবরােজ, 
 আেবেশ আকুল, ভk aিলকুল, িপেয় সুধা তার মােঝ। 
 েদখ েদখ মােয়র pসnবদন িচt-িবেনাদন ভুবন-েমাহন, 
 পদতেল দেল দেল সাধুগণ, নােচ গায় েpেম হiেয় মগন; 
 িকবা aপrপ আহা মির মির, জুড়াiল pাণ দরশন কির 
 েpমদােস বেল সেব পােয় ধির, গাo ভাi মােয়র জয় ৷৷ 
 
        কীতর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুর ীরামকৃ  নৃতয্ কিরেতেছন। ভেkরাo তাঁহােক েবিড়য়া নৃতয্ কিরেতেছন। 
 
        কীতর্নােn ঠাকুর utর-পূবর্ বারাnায় েবড়াiেতেছন। হাজরা মহাশয় বারাnার utরাংেশ বিসয়া আেছন। 
ঠাকুর েসখােন িগয়া বিসেলন; মাsার েসiখােন বিসয়ােছন o হাজরার সে  কথা কিহেতেছন। ঠাকুর eকিট 
ভkেক িজjাসা কিরেলন, “তুিম sp-টp েদখ?” 
 
        ভk -- eকিট আ যর্ sp েদেখিছ; ei জগৎ জেল জল। aনn জলরািশ! কেয়কখানা েনৗকা ভািসেতিছল; 
হঠাৎ জেলাcােস ডুেব েগল। আিম আর কয়িট েলাক জাহােজ uেঠিছ; eমন সমেয় েসi aকূল সমুেdর uপর িদেয় 
eক bাhণ চেল যােcন। আিম িজjাসা করলাম, “আপিন েকমন কের যােcন?” bাhণিট eকটু েহেস বলেলন, 
“eখােন েকান ক  নাi; জেলর িনেচ বরাবর সাঁেকা আেছ।” িজjাসা করলাম, “আপিন েকাথায় যােcন?” িতিন 
বলেলন, “ভবানীপুর যািc।” আিম বললাম, “eকটু দাঁড়ান; আিমo আপনার সে  যাব।” 
 
        ীরামকৃ  -- আমার e-কথা েন েরামা  হেc! 
 
        ভk -- bাhণিট বলেলন, “আমার eখন তাড়াতািড়; েতামার নামেত েদির! eখন আিস। ei পথ েদেখ 
রাখ, তুিম তারপর eস।” 
 
        ীরামকৃ  -- আমার েরামা  হেc! তুিম শী  মnt লo। 
 
        রাত eগারটা হiয়ােছ। নেরndািদ ভkগণ ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত িবছানা কিরয়া শয়ন কিরেলন। 
 
        িনdাভে র পর ভেkরা েকu েকu েদিখেতেছন েয, pভাত হiয়ােছ (17i aেkাবর, 1882; ম লবার, 
1লা কািতর্ক, kা প মী)। ীরামকৃ  বালেকর নয্ায় িদগmর, ঠাকুরেদর নাম কিরেত কিরেত ঘের েবড়াiেতেছন। 
কখন গ াদশর্ন, কখন ঠাকুরেদর ছিবর কােছ িগয়া pণাম, কখন বা মধুর sের নামকীতর্ন। কখন বিলেতেছন, েবদ, 
পুরাণ, তnt, গীতা, গায়tী, ভাগবত-ভk-ভগবান। গীতা uেdশ কিরয়া aেনকবার বিলেতেছন, তয্াগী তয্াগী তয্াগী 
তয্াগী। কখন বা -- তুিমi bh, তুিমi শিk; তুিমi পুrষ, তুিমi pকৃিত; তুিমi িবরাট, তুিমi sরাট; তুিমi 
িনতয্, তুিমi লীলাময়ী; তুিমi চতুিবর্ংশিত তtt। 
 
        eিদেক ৺কালীমিnের o ৺রাধাকােnর মিnের ম ল আরিত হiেতেছ o শাঁখঘnা বািজেতেছ। ভেkরা 
uিঠয়া েদিখেতেছন কালীবািড়র পুে াদয্ােন ঠাকুরেদর পূজাথর্ পু চয়ন আরm হiয়ােছ o pভাতী রােগর লহরী 
uঠাiয়া নহবত বািজেতেছ। 
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        নেরndািদ ভkগণ pাতঃকৃতয্ সমাপন কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আিসয়া uপিsত হiেলন। ঠাকুর হাসয্মুখ, 
utর-পূবর্ বারাnার পি মাংেশ দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        নেরnd -- প বটীেত কেয়কজন নানাকপnী সাধু বেস আেছ েদখলুম। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তারা কাল eেসিছল! (নেরndেক) েতামরা সকেল eকসে  মাdের বস, আিম েদিখ। 
 
        ভেkরা সকেল মাdের বিসেল ঠাকুর আনেn েদিখেত লািগেলন o তাঁহােদর সিহত গl কিরেত লািগেলন। 
নেরnd সাধেনর কথা তুিলেলন। 
 

[নেরndািদেক stীেলাক িনেয় সাধন িনেষধ -- সnানভাব aিত d ] 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদর pিত) -- ভিki সার। তাঁেক ভালবাসেল িবেবক ৈবরাগয্ আপিন আেস। 
 
        নেরnd -- আcা, stীেলাক িনেয় সাধন তেnt আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব ভাল পথ নয়, বড় কিঠন, আর পতন pায়i হয়। বীরভােব সাধন, দাসীভােব সাধন, 
আর মাতৃভােব সাধন! আমার মাতৃভাব। দাসীভাবo ভাল। বীরভােব সাধন বড় কিঠন। সnানভাব বড় dভাব। 
 
        নানাকপnী সাধুরা ঠাকুরেক aিভবাদন কিরয়া বিলেলন, “নেমা নারায়ণায়।” ঠাকুর তাঁহােদর আসন gহণ 
কিরেত বিলেলন। 
 

[ঈ ের সব সmব -- Miracles] 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, ঈ েরর পেk িকছুi aসmব নয়। তাঁর srপ েকu মুেখ বলেত পাের না। সকলi সmব। 
dজন েযাগী িছল, ঈ েরর সাধনা কের। নারদ ঋিষ যািcেলন। eকজন পিরচয় েপেয় বলেলন, “তুিম নারায়েণর 
কাছ েথেক আসছ, িতিন িক করেছন?” নারদ বলেলন, “েদেখ eলাম, িতিন ছুেচর িভতর িদেয় uট হািত pেবশ 
করােcন, আবার বার করেছন।” eকজন বলেল, “তার আর আ যর্ িক! তাঁর পেk সবi সmব।” িকnt aপরিট 
বলেল, “তাo িক হেত পাের! তুিম কখনo েসখােন যাo নাi।” 
 
        েবলা pায় নয়টা। ঠাকুর িনেজর ঘের বিসয়া আেছন। মেনামহন েকাnগর হiেত সপিরবাের আিসয়ােছন। 
মেনােমাহন pণাম কিরয়া বিলেলন, “eেদর কলকাতায় িনেয় যািc।” ঠাকুর কুশল p  কিরয়া বিলেলন, “আজ 
1লা, aগsয্, কলকাতায় যাc; েক জােন বাপ!ু” ei বিলয়া eকটু হািসয়া aনয্ কথা কিহেত লািগেলন। 
 

[নেরndেক মg হiয়া ধয্ােনর uপেদশ ] 
 
        নেরnd o তাঁহার বnুরা sান কিরয়া আিসেলন। ঠাকুর বয্g হiয়া নেরndেক বিলেলন, “যাo বটতলায় ধয্ান 
কর েগ, আসন েদব?” 
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        নেরnd o তাঁহার কয়িট bাhবnু প বটীমূেল ধয্ান কিরেতিছেলন। েবলা pায় সােড় দশটা। ঠাকুর 
ীরামকৃ  িকয়ৎkণ পের েসiখােন uপিsত; মাsারo আিসয়ােছন। ঠাকুর কথা কিহেতেছন --  

 
        ীরামকৃ  (bাhভkেদর pিত) -- ধয্ান করবার সময় তাঁেত মg হেত হয়। uপর uপর ভাসেল িক জেলর 
িনেচ রt পাoয়া যায়? 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর মধুর sের গান গািহেত লািগেলন: 
 
 ডুব েদ মন কালী বেল। hিদ-রtাকেরর aগাধ জেল। 
 রtাকর নয় শূনয্ কখন, d-চার ডুেব ধন না েপেল, 
 তুিম দম-সামেথর্য্ eকডুেব যাo, কুলকু িলনীর কূেল। 
 jান-সমুেdর মােঝ ের মন, শািnrপা মুkা ফেল, 
 তুিম ভিk কের কুড়ােয় পােব, িশবযুিk মেতা চাiেল। 
 কামািদ ছয় কুmীর আেছ, আহার-েলােভ সদাi চেল, 
 তুিম িবেবক-হলিদ গােয় েমেখ যাo, েছাঁেব না তার গn েপেল। 
 রতন-মািণকয্ কত, পেড় আেছ েসi জেল, 
 রামpসাদ বেল ঝm িদেল, িমলেব রতন ফেল ফেল। 
 

[bাhসমাজ, বkৃতা o সমাজসংsার (Social Reforms) -- আেগ ঈ রলাভ, পের েলাকিশkা pদান ] 
 
        নেরnd o তাঁহার বnুগণ প বটীর চাতাল হiেত aবতরণ কিরেলন o ঠাকুেরর কােছ আিসয়া দাঁড়াiেলন। 
ঠাকুর দিkণাসয্ হiয়া িনেজর ঘেরর িদেক তাঁহােদর সিহত কথা কিহেত কিহেত আিসেতেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “ডুব িদেল কুিমর ধরেত পাের, িকnt হলুদ মাখেল কুিমর েছাঁয় না। ‘hিদ-রtাকেরর 
aগাধ জেল’ কামািদ ছয়িট কুিমর আেছ। িকnt িবেবক, ৈবরাগয্rপ হলুদ মাখেল তারা আর েতামােক েছাঁেব না। 
 
        “পাি তয্ িক েলকচার িক হেব যিদ িবেবক-ৈবরাগয্ না আেস। ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্; িতিনi বst আর 
সব aবst; eর নাম িবেবক। 
 
        “তাঁেক hদয়মিnের আেগ pিত া কর। বk ৃতা, েলকচার, তারপর icা হয়েতা কেরা। ধু bh bh বলেল 
িক হেব, যিদ িবেবক-ৈবরাগয্ না থােক? o েতা ফাঁকা শ িন? 
 
        “eক gােম পdেলাচন বেল eকিট েছাকরা িছল। েলােক তােক েপােদা েপােদা বেল ডাকত। gােম eকিট 
েপােড়া মিnর িছল, িভতের ঠাকুর-িবgহ নাi -- মিnেরর গােয় a tগাছ, aনয্ানয্ গাছপালা হেয়েছ। মিnেরর 
িভতের চামিচকা বাসা কেরেছ। েমেঝেত ধুলা o চামিচকার িব া। মিnের েলাকজেনর আর যাতায়াত নাi। 
 
        “eকিদন সnয্ার িকছু পের gােমর েলােকরা শ িন নেত েপেল। মিnেরর িদক েথেক শাঁখ বাজেছ েভাঁ 
েভাঁ কের। gােমর েলােকরা মেন করেল, হয়েতা ঠাকুর pিত া েকu কেরেছ, সnয্ার পর আরিত হেc। েছেল, 
বুেড়া, পুrষ, েমেয় -- সকেল েদৗেড় েদৗেড় মিnেরর সmুেখ িগেয় uপিsত। ঠাকুরদশর্ন করেব আর আরিত 
েদখেব। তােদর মেধয্ eকজন মিnেরর dার আেs আেs খুেল েদেখ, পdেলাচন eকপােশ দাঁিড়েয় েভাঁ েভাঁ শাঁখ 
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বাজােc। ঠাকুর pিত া হয় নাi -- মিnর মাজর্না হয় নাi -- চামিচকার িব া রেয়েছ। তখন েস েচঁিচয়া বলেছ:      
  

“মিnের েতার নািহক মাধব! 
 েপােদা, শাঁখ ফুঁেক তুi করিল েগাল! 
 তায় চামিচেক eগার জনা, িদবািনিশ িদেc থানা -- 
 
        “যিদ hদয়মিnের মাধব pিত া করেত চাo, যিদ ভগবানলাভ করেত চাo, ধু েভাঁ েভাঁ কের শাঁখ ফুঁকেল 
িক হেব! আেগ িচt িd। মন d হেল ভগবান পিবt আসেন eেস বসেবন। চামিচকার িব া থাকেল মাধবেক 
আনা যায় না। eগার জন চামিচেক eকাদশ iিndয় -- পাঁচ jােনিndয়, পাঁচ কেমর্িndয় আর মন। আেগ মাধব 
pিত া, তারপর icা হয় বkতৃা েলকচার িদo! 
 
        “আেগ ডুব দাo। ডুব িদেয় রt েতাল, তারপর aনয্ কাজ। 
 
        “েকu ডুব িদেত চায় না। সাধন নাi, ভজন নাi, িবেবক-ৈবরাগয্ নাi, d-চারেট কথা িশেখi aমিন 
েলকচার! 
 
        “েলাকিশkা েদoয়া কিঠন।....ভগবানেক দশর্েনর পর যিদ েকu তাঁর আেদশ পায়, তাহেল েলাকিশkা 
িদেত পাের।” 
 

[aিবদয্া stী -- আnিরক ভিk হেল সকেল বেশ আেস ] 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর utেরর বারাnার পি মাংেশ আিসয়া দাঁড়াiেলন। মিণ কােছ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর 
বারবার বিলেতেছন, “িবেবক-ৈবরাগয্ না হেল ভগবানেক পাoয়া যায় না।” মিণ িববাহ কিরয়ােছন, তাi বয্াকুল 
হiয়া ভািবেতেছন, িক হiেব! বয়স 28, কেলেজ পিড়য়া iংেরজী েলখাপড়া িকছু িশিখয়ােছন। ভািবেতেছন, 
িবেবক-ৈবরাগয্ মােন িক কািমনী-কা ন তয্াগ? 
 
        মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- stী যিদ বেল, আমায় েদখছ না, আিম আtহতয্া করব; তাহেল িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  (গmীরsের) -- aমন stী তয্াগ করেব, েয ঈ েরর পেথ িব  কের। আtহতয্াi কrক, আর 
যাi কrক। 
 
        “েয ঈ েরর পেথ িব  েদয়, েস aিবদয্া stী।” 
 
        গভীর িচnামg হiয়া মিণ েদoয়ােল েঠসান িদয়া eকপােশ দাঁড়াiয়া রিহেলন। নেরndািদ ভkগণo 
kণকাল aবাk  হiয়া রিহেলন। 
 
        ঠাকুর তাঁহােদর সিহত eকটু কথা কিহেতেছন, হঠাৎ মিণর কােছ আিসয়া eকােn আেs আেs বিলেতেছন, 
“িকnt যার ঈ ের আnিরক ভিk আেছ, তার সকেলi বেশ আেস -- রাজা, d  েলাক stী। িনেজর আnিরক ভিk 
থাকেল stীo kেম ঈ েরর পেথ েযেত পাের। িনেজ ভাল হেল ঈ েরর icােত েসo ভাল হেত পাের।” 
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        মিণর িচnািgেত জল পিড়ল। িতিন eতkণ ভািবেতিছেলন, আtহতয্া কের কrক, আিম িক করব? 
 
        মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- সংসাের বড় ভয়! 
 
        ীরামকৃ  (মিণ o নেরndািদর pিত) -- তাi ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, “ ন ন িনতয্ানn ভাi সংসারী 
জীেবর কভু গিত নাi।” 
 
        (মিণর pিত eকােn eকিদন বিলয়ািছেলন) -- “ঈ েরেত dাভিk যিদ না হয়, তাহেল েকান গিত নাi। 
েকu যিদ ঈ রলাভ কের সংসাের থােক, তার েকান ভয় নাi। িনজর্েন মােঝ মােঝ সাধন কের যিদ dাভিkলাভ 
করেত পাের, সংসাের থাকেল তার েকান ভয় নাi! ৈচতনয্েদেবর সংসারী ভko িছল। তারা সংসাের নামমাt 
থাকত। aনাসk হেয় থাকত।” 
 
        ঠাকুরেদর েভাগারিত হiয়া েগল। aমিন নহবত বািজেত লািগল। eiবার তাঁহারা িব াম কিরেবন। ঠাকুর 

ীরামকৃ  আহাের বিসেলন। নেরndািদ ভkগণ আজo ঠাকুেরর কােছ pসাদ পাiেবন। 
 
 
 
 
 
 
 


