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দশম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় ভkমিnের -- ীযুk রামচnd দেtর বািড় কীতর্নানেn 
 

        ঠাকুর aধেরর বািড় হiেত কলহাnিরতা কীতর্ন বণ কিরয়া রােমর বািড় আিসয়ােছন। িসমুিলয়া মধু রােয়র 
গিল। 
 
        রামচnd ডাkারী িশkা কিরয়া kেম েমিডকয্াল কেলেজ সহকারী েকিমকয্াল ek জািমনার হiয়ািছেলন o 
Science Association-e  রসায়নশােstর aধয্াপক িছেলন। িতিন েsাপািজর্ত aেথর্ বািড়িট িনমর্াণ কিরয়ােছন। 
e-sােন ঠাকুর কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন, তাi ভkেদর কােছ eিট আজ মহাতীথর্sান। রামচnd ীgrর 
কrণাবেল িবদয্ার সংসার কিরেত েচ া কিরেতন। ঠাকুর দশমুেখ রােমর সুখয্ািত কিরেতন -- বিলেতন, রাম 
বািড়েত ভkেদর sান েদয়, কত েসবা কের, তােদর বািড় ভkেদর eকিট আ া। িনতয্েগাপাল, লাটু, তারক 
(িশবানn), রামচেndর eকরকম বািড়র েলাক হiয়া িগয়ািছেলন। তাঁহার সিহত aেনকিদন eকসে  বাস 
কিরয়ািছেলন। আর বািড়েত ৺নারায়েণর িনতয্ েসবা। 
 
        রাম ঠাকুরেক ৈবশাখী পূিণর্মার িদন -- ফুলেদােলর িদন -- ei ভdাসন বাটীেত পূজােথর্ pথম লiয়া 
আিসেবন। pায় pিতবেষর্ oi িদেন ঠাকুরেক লiয়া িগয়া ভkেদর লiয়া মেহাৎসব কিরেতন। রামচেndর 
সnানpিতম িশেষয্রা eখনo aেনেক oi িদেন uৎসব কেরন। 
 
        আজ রােমর বািড় uৎসব! pভু আিসেবন। রাম ীমd ভাগবত-কথামৃত তাঁহােক নাiবার আেয়াজন 
কিরয়ােছন। েছাট uঠান িকnt তাহার িভতরi কত পিরপািট। েবদী রচনা হiয়ােছ, তাহার uপর কথকঠাকুর 
uপিব । রাজা হির েndর কথা হiেতেছ, eমন সময় বলরাম o aধেরর বািড় হiয়া ঠাকুর আিসয়া uপিsত। 
রামচnd আgয়ান হiয়া ঠাকুেরর পদধূিল মsেক gহণ কিরেলন o তাঁহার সে  সে  আিসয়া েবদীর সmুেখ তাঁহার 
পূবর্ হiেত িনিদর্  আসেন বসাiেলন। চতুিদর্েক ভেkরা। কােছ মাsার। 
 

[রাজা হির েndর কথা o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        রাজা হির েndর কথা চিলেত লািগল। িব ািমt বিলেলন, “মহারাজ! আমােক সসাগরা পৃিথবী দান 
কিরয়াছ, aতeব iহার িভতর েতামার sান নাi। তেব ৺কাশীধােম তুিম থািকেত পার। েস মহােদেবর sান। চল, 
েতামােক, েতামার সহধিমর্ণী ৈশবয্া o েতামার পুt সিহত েসখােন েপৗঁছাiয়া িদi। েসiখােন িগয়া তুিম দিkণা 
েযাগাড় কিরয়া িদেব।” ei বিলয়া রাজােক লiয়া ভগবান িব ািমt ৺কাশীধাম aিভমুেখ যাtা কিরেলন। কাশীেত 
েপৗঁিছয়া সকেল ৺িবে র-দশর্ন কিরেলন। 
 
        ৺িবে র-দশর্ন কথা হiবামাt, ঠাকুর eেকবাের ভাবািব ; ‘িশব’ ‘িশব’ ei কথা as  ucারণ 
কিরেতেছন। 
 
        রাজা হির nd দিkণা িদেত পািরেলন না -- কােজ কােজi ৈশবয্ােক িবkয় কিরেলন। পুt েরািহতা  
ৈশবয্ার সে  রিহেলন। কথকঠাকুর ৈশবয্ার pভু bাhেণর বািড় েরািহতাে র পু চয়ন কথা o সপর্দংশন কথাo 
বিলেলন। েসi তমসাcn কালরােt সnােনর মৃতুয্ হiল। সৎকার কিরবার েকহ নাi। বৃd bাhণ pভু শযয্া তয্াগ 
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কিরয়া uিঠেলন না -- ৈশবয্া eকাকী পুেtর শবেদহ েkােড় কিরয়া শানািভমুেখ আিসেত লািগেলন। মােঝ মােঝ 
েমঘগজর্ন o aশিনপাত -- িনিবড় anকার েযন িবদীণর্ কিরয়া eক-eকবার িবdয্ৎ েখেলেতিছল। ৈশবয্া ভয়াকুলা 
েশাকাকুলা, -- েরাদন কিরেত কিরেত আিসেতেছন। 
 
        হির nd দিkণার টাকা সমs হয় নাi বিলয়া চ ােলর কােছ িনেজেক িবkয় কিরয়ােছন। িতিন শােন 
চ াল হiয়া বিসয়া আেছন। কিড় লiয়া সৎকার কাযর্ সmাদন কিরেবন। কত শবেদহ jিলেতেছ, কত ভsাবেশষ 
হiয়ােছ। েসi anকার রজনীেত শান িক ভয় র হiয়ােছ। ৈশবয্া েসi sােন আিসয়া েরাদন কিরেতেছন -- েস 
knন-বণর্না িনেল কাহার না hদয় িবদীণর্ হয়, েকাn  েদহধারী জীেবর hদয় িবগিলত না হয়? সমেবত ে াতাগণ 
হাহাকার কিরয়া কাঁিদেতেছন। 
 
        ঠাকুর িক কিরেতেছন? িsর হiয়া িনেতেছন -- eেকবাের িsর -- eকবার মাt চেkর েকােণ eকিট 
বািরিবn ু ud গত হiল, েসiিট মুিছয়া েফিলেলন। aিsর হiয়া হাহাকার কিরেলন না েকন? 
 
        েশেষ িব ািমেtর আগমন, েরািহতাে র জীবনদান, সকেল ৺িবে র-দশর্ন o হির েndর পুনরায় 
রাজয্pািp বণর্না কিরয়া, কথকঠাকরু কথা সা  কিরেলন। ঠাকুর েবদীর সmুেখ বিসয়া aেনকkণ হিরকথা বণ 
কিরেলন। কথা সা  হiেল িতিন বািহেরর ঘের িগয়া বিসেলন। চতুিদর্েক ভkম লী, কথকঠাকুরo কােছ আিসয়া 
বিসেলন। ঠাকুর কথকেক বিলেতেছন, “িকছু udব-সংবাদ বল।” 
 

[মুিk o ভিk -- েগাপীেpম -- েগাপীরা মুিk চান নাi ] 
 
        কথক বিলেলন, যখন udব ীবৃnাবেন আগমন কিরেলন, রাখালগণ o bজেগািপগণ তাঁহােক দশর্ন 
কিরবার জনয্ বয্াকুল হiয়া ছুিটয়া আিসেলন। সকেলi িজjাসা কিরেলন, “ ীকৃ  েকমন আেছন। িতিন িক 
আমােদর ভুেল েগেছন? িতিন িক আমােদর নাম কেরন?” ei বিলয়া েকহ কাঁিদেত লািগেলন, েকহ েকহ তাঁহােক 
লiয়া বৃnাবেনর নানা sান েদখাiেত লািগেলন o বিলেত লািগেলন, “ei sােন ীকৃ  েগাবধর্ন ধারণ 
কিরয়ািছেলন, eখােন েধনুকাসুর বধ, eখােন শকটাসুর বধ কিরয়ািছেলন। ei মােঠ গr চড়াiেতন, ei 
যমুনাপুিলেন িতিন িবহার কিরেতন। eখােন রাখালেদর লiয়া kীড়া কিরেতন; eiসকল কুে  েগাপীেদর সিহত 
আলাপ কিরেতন।” udব বিলেলন, “আপনারা কৃে র জনয্ aত কাতর হiেতেছন েকন? িতিন সবর্ভূেত আেছন। 
িতিন সাkাৎ ভগবান। িতিন ছাড়া িকছুi নাi।” েগাপীরা বিলেলন, “আমরা o-সব বুিঝেত পাির না। আমরা 
েলখাপড়া িকছুi জািন না। েকবল আমােদর বৃnাবেনর কৃ েক জািন, iিন eখােন নানা kীড়া কিরয়া িগয়ােছন।” 
udব বিলেলন, “িতিন সাkাৎ ভগবান, তাঁেক িচnা কিরেল আর e-সংসাের আিসেত হয় না, জীব মুk হেয় 
যায়।” েগাপীরা বিলেলন, “আমরা মুিk -- e-সব কথা বুিঝ না। আমরা আমােদর pােণর কৃ েক েদিখেত চাi।” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ei সকল কথা eক মেন িনেত লািগেলন o ভােব িবেভার হiেলন। বিলেলন, “েগাপীরা 
িঠক বেলেছন।” ei বিলয়া তাঁহার েসi মধুরকেn গান গািহেত লািগেলন: 
 
 আিম মুিk িদেত কাতর নi,  
       dাভিk িদেত কাতর হi (েগা)। 
 
        ীরামকৃ  (কথেকর pিত) -- েগাপীেদর ভিk েpমাভিk; aবয্িভচািরণী ভিk, িন াভিk। বয্িভচািরণী 
ভিk কােক বেল জােনা? jানিম া ভিk। েযমন, কৃ i সব হেয়েছন। িতিনi পরbh, িতিনi রাম, িতিনi িশব, 
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িতিনi শিk। িকnt o jানটুকু েpমাভিkর সে  িমি ত নাi। dারকায় হনুমান eেস বলেল, “সীতা-রাম েদখব।” 
ঠাকুর rিkণীেক বলেলন, “তুিম সীতা হেয় বস, তা না হেল হনুমােনর কােছ রkা নাi।” পা েবরা যখন রাজসূয় 
যj কেরন, তখন যত রাজা সব যুিধি রেক িসংহাসেন বিসয়া pণাম করেত লাগল। িবভীষণ বলেলন, “আিম eক 
নারায়ণেক pণাম করব, আর কাrেক করব না।” তখন ঠাকুর িনেজ যুিধি রেক ভুিম  হেয় pণাম করেত 
লাগেলন। তেব িবভীষণ রাজমুকুটসুd সা া  হেয় যুিধি রেক pণাম কের। 
 
       “িকরকম জােনা? েযমন বািড়র বu! েদoর, ভা র, র, sামী -- সকলেক েসবা কের, পা েধাবার জল 
েদয়, গামছা েদয়, িপঁেড় েপেত েদয়, িকnt eক sামীর সে i aনয্রকম সmn। 
 
        “ei েpমাভিkেত dিট িজিনস আেছ। ‘aহংতা’ আর ‘মমতা’। যেশাদা ভাবেতন, আিম না েদখেল 
েগাপালেক েক েদখেব, তাহেল েগাপােলর aসুখ করেব। কৃ েক ভগবান বেল যেশাদার েবাধ িছল না। আর 
‘মমতা’ -- আমার jান, আমার েগাপাল। udব বলেলন, ‘মা! েতামার কৃ  সাkাৎ ভগবান, িতিন জগৎ িচnামিণ। 
িতিন সামানয্ নন।’ যেশাদা বলেলন, ‘oের, েতােদর িচnামিণ নয়, আমার েগাপাল েকমন আেছ িজjাসা করিছ। -
- িচnামিণ না, আমার েগাপাল।’ 
 
        “েগাপীেদর িক িন া! মথুরায় dারীেক aেনক কাকুিত-িমনিত কের সভায় ঢুকল। dারী কৃে র কােছ তােদর 
লেয় েগল। িকnt পাগিড়-বাঁধা ীকৃ েক েদেখ তারা েহঁটমুখ হেয় রiল। পরsর বলেত লাগল, ‘e পাগিড়-বাঁধা 
আবার েক! eঁর সে  আলাপ কেl আমরা িক েশেষ িdচািরণী হব! আমােদর পীতধড়া, েমাহনচূড়া-পরা েসi 
pাণবlভ েকাথায়!’ 
 
        “েদেখছ, eেদর িক িন া! বৃnাবেনর ভাবi আলাদা। েনিছ, dারকার কােছ েলােকরা aজুর্েনর কৃ েক 
পূজা কের। তারা রাধা চায় না।” 
 

[েগাপীেদর িন া -- jানভিk o েpমাভিk ] 
 
        ভk -- েকাn িট ভাল, jানিমি তা ভিk, না েpমাভিk? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ ের খুব ভালবাসা না হেল েpমাভিk হয় না। আর ‘আমার’ jান। িতন বnু বন িদেয় 
যােc, বাঘ eেস uপিsত। eকজন বলেল, “ভাi! আমরা সব মারা েগলুম!” eকজন বলেল, “েকন? মারা যাব 
েকন? eর ঈ রেক ডািক।” আর-eকজন বলেল, “না, তাঁেক আর ক  িদেয় িক হেব? eস, ei গােছ uেঠ পিড়।” 
 
        “েয েলাকিট বলেল, ‘আমরা মারা েগলমু’, েস জােন না েয ঈ র রkাকতর্া আেছন। েয বলেল, ‘eস, 
আমার ঈ রেক ডািক’, েস jানী; তার েবাধ আেছ েয, i র সৃি -িsিত-pলয় সব কেরেছন। আর েয বলেল, 
‘তাঁেক ক  িদেয় িক হেব, eস, গােছ uিঠ,’ তার িভতের েpম জেnেছ, ভালবাসা জেnেছ। তা েpেমর sভাবi ei 
-- আপনােক বড় মেন কের, আর েpেমর পাtেক েছাট মেন কের। পােছ তার ক  হয়। েকবল ei icা েয, যােক 
েস ভালবােস তার পােয় কাঁটািট পযর্n না েফােট।” 
 
        ঠাকুর o ভkিদগেক রাম uপের লiয়া িগয়া নানািবধ িম াn িদয়া েসবা কিরেলন। ভেkরাo মহানেn 
pসাদ পাiেলন। 


