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প ম পিরেcদ 
 

যd মিlেকর বািড় -- িসংহবািহনী সmুেখ -- ‘সমািধমিnের’ 
  
        aধেরর বািটেত aধর ঠাকুরেক ফলমূল িম াnািদ িদয়া েসবা কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, আজ যd মিlেকর 
বািড় যাiেত হiেব। 
 
        ঠাকুর যd মিlেকর বাটী আিসয়ােছন। আজ আষাঢ় কৃ  pিতপদ, রািt েজয্াৎsাময়ী। েয-ঘের  
৺িসংহবািহনীর িনতয্েসবা হiেতেছ ঠাকুর েসi ঘের ভkসে  uপিsত হiেলন। মা সচnন পু  o পু -মালা 
dারা aিচর্ত হiয়া aপূবর্ ী ধারণ কিরয়ােছন। সmুেখ পুেরািহত uপিব । pিতমার সmুেখ ঘের আেলা jিলেতেছ। 
সাে াপাে র মেধয্ eকজনেক ঠাকুর টাকা িদয়া pণাম কিরেত বিলেলন; েকননা ঠাকুেরর কােছ আিসেল িকছু 
pণামী িদেত হয়। 
 
        ঠাকুর িসংহবািহনীর সmুেখ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া আেছন। প ােত ভkগণ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া 
আেছন। 
 
        ঠাকুর aেনকkণ ধিরয়া দশর্ন কিরেতেছন। 
 
        িক আ যর্, দশর্ন কিরেত কিরেত eেকবাের সমািধs। psরমূিতর্র নয্ায় িনsbভােব দ ায়মান। নয়ন 
পলকশূনয্! 
 
        aেনকkণ পের দীঘর্িনঃ াস েফিলেলন। সমািধ ভ  হiল। েযন েনশায় মােতায়ারা হiয়া বিলেতেছন, মা, 
আিস েগা! 
 
        িকnt চিলেত পািরেতেছন না -- েসi eকভােব দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        তখন রামলালেক বিলেতেছন -- “তুিম oiিট গাo -- তেব আিম ভাল হব।” 
 
        রামলাল গািহেতেছন, ভুবন ভুলাiিল মা হরেমািহনী। 
 
        গান সমাp হiল। 
 
        eiবার ঠাকুর ৈবঠকখানার িদেক আিসেতেছন -- ভkসে । আিসবার সময় মােঝ eকবার বিলেতেছন, মা, 
আমার hদেয় থাক মা। 
 
        ীযুk যd মিlক sজনসে  ৈবঠকখানায় বিসয়া। ঠাকুর ভােবi আেছন, আিসয়া গািহেতেছন: 
 
 েগা আনnময়ী হেয় আমায় িনরানn কেরা না। 
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        গান সমাp হiেল আবার ভােবাnt হiয়া যdেক বিলেতেছন, “িক বাবু, িক গাiব? ‘মা আিম িক আটােশ 
েছেল’ -- ei গানিট িক গাiব?” ei বিলয়া ঠাকুর গািহেতেছন: 
 
 মা আিম িক আটােশ েছেল। 
 আিম ভয় কিরেন েচাখ রাঙােল ৷৷ 
 সmদ আমার o রাঙাপদ িশব ধেরন যা hৎকমেল। 
 আমার িবষয় চাiেত েগেল িবড়mনা কতi ছেল ৷৷ 
 িশেবর দিলল সi েরেখিছ hদেয়েত তুেল। 
 eবার করব নািলশ নােথর আেগ, িডিk লর eক সoয়ােল ৷৷ 
 জানাiব েকমন েছেল েমাকdমায় দাঁড়াiেল। 
 যখন grদt দsািবজ, gজরাiব িমিছল চােল ৷৷ 
 মােয়-েপােয় েমাকdমা, ধুম হেব রামpসাদ বেল। 
 আিম kাn হব যখন আমায় শাn কের লেব েকােল ৷৷ 
 
        ভাব eকটু uপশম হiেল বিলেতেছন, “আিম মার pসাদ খাব।” 
 
        ৺িসংহবািহনীর pসাদ আিনয়া ঠাকুরেক েদoয়া হiল। 
 
        ীযুk যd মিlক বিসয়া আেছন। কােছ েকদারায় কতকgিল বnুবাnব বিসয়ােছন; তnেধয্ কতকgিল 
েমাসােহবo আেছন। 
 
        যd মিlেকর িদেক সmুখ কিরয়া ঠাকুর েচয়াের বিসয়ােছন o সহােসয্ কথা কিহেতেছন। ঠাকুেরর স ী ভk 
েকu েকu পােশর ঘের, মাsার o di eকিট ভk ঠাকুেরর কােছ বিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আcা, তুিম ভাঁড় রাখ েকন? 
 
        যd (সহােসয্) -- ভাঁড় হেলi বা, তুিম udার করেব না! 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- গ া মেদর কুেপােক পাের না! 
 

[সতয্কথা o ীরামকৃ  -- “পুrেষর eককথা” ] 
 
        যd ঠাকুেরর কােছ a ীকার কিরয়ািছেলন, বাটীেত চnীর গান িদেবন। aেনকিদন হiয়া েগল চnীর গান 
িকnt হয় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- কi েগা, চnীর গান? 
 
        যd -- নানা কাজ িছল তাi eতিদন হয় নাi। 
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        ীরামকৃ  -- েস িক! পুrষ মানুেষর eককথা! 
 
        “পুrষ িক বাত, হািত িক দাঁত। 
 
        “েকমন, পুrেষর eককথা, িক বল?” 
 
        যd (সহােসয্) -- তা বেট। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িহসাবী েলাক। aেনক িহসাব কের কাজ কর, -- বামুেনর গ ী খােব কম, নাদেব েবিশ, 
আর hড়hড় কের dধ েদেব! (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ পের যdেক বিলেতেছন, বুেঝিছ, তুিম রামজীবনপুেরর শীেলর মেতা -- আধখানা গরম, 
আধখানা ঠা া। েতামার ঈ েরেতo মন আেছ, আবার সংসােরo মন আেছ। 
 
        ঠাকুর d-eকিট ভkসে  যdর বাটীেত kীর pসাদ, ফলমূল, িম াnািদ খাiেলন। eiবাের ৺েখলাৎ েঘােষর 
বািড় যাiেবন। 


