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a ািবংশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের gr ীরামকৃ  -- পরমহংস aবsা pদশর্ন 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  সাধুিদেগর কথা কিহেত কিহেত পরমহংেসর aবsা েদখাiেত লািগেলন। েসi বালেকর 
নয্ায় চলন! মুেখ eক-eকবার হািস েযন ফািটয়া পিড়েতেছ! েকামের কাপড় নাi, িদগmর, চkু আনেn 
ভািসেতেছ! ঠাকুর েছাট খাটিটেত আবার বিসেলন। আবার েসi মেনামুgকারী কথা। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- নয্াংটার কােছ েবদাn েনিছলাম। “bh সতয্, জগৎ িমথয্া।” বািজকর eেস 
কত কত বািজ কের; আেমর চারা, আম পযর্n হল। িকnt e-সব বািজ। বািজকরi সতয্। 
 
        মিণ -- জীবনটা েযন eকটা লmা ঘুম! eiিট েবাঝা যােc সব িঠক েদখিছ না। েয মেন আকাশ বুঝেত পাির 
না, েসi মন িনেয়i েতা জগৎ েদখিছ; aতeব েকমন কের িঠক েদখা হেব? 
 
        ঠাকুর -- আর eকরকম আেছ। আকাশেক আমরা িঠক েদখিছ না; েবাধ হয়, েযন মািটেত েলাটােc। েতমিন 
েকমন কের মানুষ িঠক েদখেব? িভতের িবকার। 
 
        ঠাকুর মধুর কে  গািহেতেছন, িবকার o তাহার ধnnির -- 
 
        e িক িবকার শ রী! কৃপা চরণতলী েপেল ধnnির। 
 
        “িবকার বiিক। েদখ না, সংসারীরা েকাঁদল কের। িক লেয় েয েকাঁদল কের তার িঠক নাi। েকাঁদল েকমন! 
েতার aমুক েহাক, েতার aমুক কির। কত েচঁচােমিচ, কত গালাগাল!” 
 
        মিণ -- িকেশারীেক বেলিছলাম, খািল বােkর িভতর িকছু নাi -- aথচ diজেন টানাটািন করেছ -- টাকা 
আেছ বেল! 
 

[েদহধারণ-বয্ািধ -- "To be or not to be" -- সংসার মজার কুিট ] 
 
        “আcা, েদহটাi েতা যত aনেথর্র কারণ। oi সব েদেখ jানীরা ভােব েখালস ছাড়েল বাঁিচ।” [ঠাকুর 
কালীঘের যাiেতেছন।] 
 
        ঠাকুর -- েকন? “ei সংসার েধাঁকার টািট,” আবার “মজার কুিট”o বেলেছ। েদহ থাকেলi বা। “সংসার 
মজার কুিট” েতা হেত পাের। 
 
        মিণ -- িনরবিcn আনn েকাথায়? 
 
        ঠাকুর -- হাঁ, তা বেট। 
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        ঠাকুর কালীঘেরর সmুেখ আিসয়ােছন। মােক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। মিণo pণাম কিরেলন। ঠাকুর 
কালীঘেরর সmুেখ িনেচর চাতােলর uপর িনরাসেন মা-কালীেক সmুখ কিরয়া বিসয়ােছন। পরেন েকবল লাল-
েপেড় কাপড়খািন, তার খািনকটা িপেঠ o কাঁেধ। প ােdেশ নাটমিnেরর eকিট sm। কােছ মিণ বিসয়া আেছন। 
 
        মিণ -- তাi যিদ হল, তাহেল েদহধারেণর িক দরকার? e েতা েদখিছ কতকgেলা কমর্েভাগ করবার জনয্ 
েদহ। িক করেছ েক জােন! মােঝ আমরা মারা যাi। 
 
        ঠাকুর -- েছালা িব কুেড় পড়েলo েছালাগাছi হয়। 
 
        মিণ -- তাহেলo a বnন েতা আেছ? 
 

[সিcদানn gr -- grর কৃপায় মুিk ] 
 
        ঠাকুর -- a বnন নয়, a পাশ। তা থাকেলi বা। তাঁর কৃপা হেল eক মুহূেতর্ a পাশ চেল েযেত পাের। 
িকরকম জােনা, েযমন হাজার বৎসেরর anকার ঘর, আেলা লেয় eেল eকkেণ anকার পািলেয় যায়! eকটু 
eকটু কের যায় না! েভলিকবািজ কের, েদেখছ? aেনক েগেরা েদoয়া দিড় eকধার eকটা জায়গায় বাঁেধ, আর-
eকধার িনেজর হােত ধের; ধের দিড়টােক di-eকবার নাড়া েদয়। নাড়াo েদoয়া, আর সব েগেরা খুেলo যাoয়া। 
িকnt aনয্ েলােক েসi েগেরা pাণপণ েচ া কেরo খুলেত পাের নাi। grর কৃপা হেল সব েগেরা eক মুhেতর্ খুেল 
যায়। 
 

[েকশব েসেনর পিরবতর্েনর কারণ ীরামকৃ  ] 
 
        “আcা, েকশব েসন eত বদলাল েকন, বল েদিখ? eখােন িকnt খুব আসত। eখান েথেক নমsার করেত 
িশখেল। eকিদন বললুম, সাধুেদর oরকম কের নমsার করেত নাi। eকিদন ঈশােনর সে  কলকাতায় গািড় 
কের যািcলুম। েস েকশব েসেনর সব কথা নেল। হিরশ েবশ বেল, eখান েথেক সব েচক পাশ কের িনেত হেব; 
তেব বয্াে  টাকা পাoয়া যােব।” (ঠাকুেরর হাসয্) 
 
        মিণ aবাk  হiয়া ei সকল কথা িনেতেছন। বুিঝেলন, grrেপ সিcদানn েচক পাশ কেরন। 
 

[পূবর্কথা, নয্াংটাবাবার uপেদশ -- তাঁেক জানা যায় না ] 
 
        ঠাকুর -- িবচার কেরা না। তাঁেক জানেত েক পারেব? নয্াংটা বলত েন েরেখিছ, তাঁরi eক aংেশ ei 
bhা । 
 
        “হাজরার বড় িবচারবুিd। েস িহসাব কের, eতখািনেত জগৎ হল, eতখািন বািক রiল। তার িহসাব েন 
আমার মাথা টনটন কের। আিম জািন, আিম িকছুi জািন না। কখনo তাঁেক ভািব ভাল, আবার কখনo ভািব মn। 
তাঁর আিম িক বুঝব?” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, তাঁেক িক বুঝা যায়? যার েযমন বুিd েসiটুকু িনেয় মেন কের, আিম সবটা বুেঝ েফেলিছ। 
আপিন েযমন বেলন, eকটা িপঁপেড় িচিনর পাহােড়র কােছ িগছল, তার eকদানায় েপট ভরল বেল মেন কের  -- 
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eiবাের পাহাড়টা বাসায় িনেয় যাব। 
 

[ঈ রেক িক জানা যায়? uপায় শরণাগিত ] 
 
        ঠাকুর -- তাঁেক েক জানেব? আিম জানবার েচ াo কির না! আিম েকবল মা বেল ডািক! মা যা কেরন। তাঁর 
icা হয় জানােবন, না icা হয়, নাi বা জানােবন। আমার িবড়ালছাঁর sভাব। িবড়ালছাঁ েকবল িমu িমu কের 
ডােক। তারপর মা েযখােন রােখ -- কখনo েহঁেসেল রাখেছ, কখনo বাবুেদর িবছানায়। েছাটেছেল মােক চায়। 
মার কত ঐ যর্ েস জােন না! জানেত চায়o না। েস জােন, আমার মা আেছ, আমার ভাবনা িক? চাকরানীর েছেলo 
জােন, আমার মা আেছ। বাবুর েছেলর সে  যিদ ঝগড়া হয়, তা বেল, “আিম মােক বেল েদব! আমার মা আেছ!” 
আমারo সnানভাব। 
 
        হঠাৎ ঠাকুর ীরামকৃ  আপনােক েদখাiয়া িনেজর বুেক হাত িদয়া মিণেক বিলেতেছন, “আcা eেত িকছু 
আেছ; তুিম িক বল।” 
 
        িতিন আবাk  হiয়া ঠাকুরেক েদিখেতেছন। বুিঝ ভািবেতেছন, ঠাকুেরর hদয়মেধয্ িক সাkাৎ মা আেছন! মা 
িক েদহধারণ কের eেসেছন? জীেবর ম েলর জনয্। 
 
 


