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ঊনিtংশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ীরামকৃ  রাখাল pভৃিত ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের কালীমিnেরর সmুেখ চাতােলর uপর uপিব । জগnাতােক কালী-
pিতমামেধয্ দশর্ন কিরেতেছন। কােছ মাsার pভৃিত ভেkরা বিসয়া আেছন। আজ 26েশ েসেpmর, 1883 

ী াb; ভাd কৃ া দশমী; ৈবকালেবলা। 
 
        িকয়ৎkণ পূেবর্ ঠাকুর বিলেতেছন, “ঈ েরর সmেn িকছু িহসাব করবার েজা নাi! তাঁর aনn ঐ যর্! মানুষ 
মুেখ িক বলেব। eকটা িপঁপেড় িচিনর পাহােড়র কােছ িগেয়, eকদানা িচিন েখেল। তার েপট ভের েগল; তখন েস 
ভাবেছ, eiবার eেস সব পাহাড়টা গেতর্র িভতর িনেয় যাব। 
 
        “তাঁেক িক েবাঝা যায়। তাi আমার িবড়ােলর ছানার ভাব, মা েযখােন েরেখ েদয়। আিম িকছু জািন না। 
েছাট েছেল মার কত ঐ যর্ তা জােন না।” 
 
        ীরামকৃ  ৺কালীমিnেরর চাতােল বিসয়া sব কিরেতেছন, “oমা! oমা! oকঁার-rিপণী! মা! eরা কত িক 
বেল মা -- িকছু বুিঝেত পাির না! িকছু জািন না মা! -- শরণাগত! শরণাগত! েকবল ei কেরা েযন েতামার 

ীপাদপেd dাভিk হয় মা! আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg কেরা না, মা! শরণাগত! শরণাগত!” 
 
        ঠাকুরবািড়র আরিত হiয়া েগল, ীরামকৃ  ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। মেহnd েমেঝেত বিসয়া 
আেছন। 
 
        মেহnd পূেবর্ পূেবর্ ীযুk েকশব েসেনর bাhসমােজ সবর্দা যাiেতন। ঠাকুরেক দশর্নাবিধ আর িতিন েসখােন 
যান না। ীরামকৃ  সবর্দা জগnাতার সিহত কথা কন; তাহা েদিখয়া িতিন aবাk  হiয়ােছন। আর তাঁহার সবর্ধমর্-
সমnয় কথা িনয়া o ঈ েরর জনয্ বয্াকুলতা েদিখয়া িতিন মুg হiয়ােছন। 
 
        মেহnd ঠাকুেরর কােছ pায় di বৎসর যাতায়াত কিরেতেছন o তাঁহার দশর্ন o কৃপালাভ কিরেতেছন। ঠাকুর 
তাঁহােক o aনয্ানয্ ভkেদর সবর্দাi বেলন, ঈ র িনরাকার আবার সাকার; ভেkর জনয্ rপধারণ কেরন। যারা 
িনরাকারবাদী তােদর িতিন বেলন, েতামােদর যা িব াস তাi রাখেব, িকnt eিট জানেব েয, তাঁর সবi সmব; 
সাকার িনরাকার; আর কত িক িতিন হেত পােরন। 
 

[ ীরামকৃ  o মেহnd -- সাকার-িনরাকার -- িডuিট -- 
 কতর্বয্েবাধ -- ভেkর পেk aিবদয্ার সংসার মৃতুয্যntণা ] 

 
        ীরামকৃ  (মেহেndর pিত) -- তুিম eকটা েতা ধেরছ -- িনরাকার? 
 
        মেহnd --আেj হাঁ, তেব আপিন েযমন বেলন, সবi সmব; সাকারo সmব। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ; আর েজেনা িতিন ৈচতনয্rপর চরাচর িবে  বয্াp হেয় রেয়েছন। 
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        মেহnd  -- আিম ভািব, িতিন েচতেনরo েচতিয়তা। 
 
        ীরামকৃ  -- eখন oiভােবi থাক; েটেন-টুেন ভাব বদেল দরকার নাi। kেম জানেত পারেব েয, oi 
ৈচতনয্ তাঁরi ৈচতনয্। িতিন ৈচতনয্srপ। 
 
        “আcা, েতামার টাকা ঐ যর্ eেত টান আেছ?” 
 
        মেহnd -- না, তেব িনি n হবার জনয্ -- িনি n হেয় ভগবানিচnা করবার জনয্। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেব বiিক। 
 
        মেহnd -- েলাভ, না। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা বেট, তাহেল েতামার েছেলেদর েক েদখেব? 
 
        “েতামার যিদ aকতর্া jান হয়, তাহেল েছেলেদর uপায় িক হেব?” 
 
        মেহnd -- েনিছ, কতর্বয্ থাকেত jান হয় না। কতর্বয্ মাতর্ । 
 
        ীরামকৃ  -- eখন oiভােব থাক; তারপর যখন আপিন েসi কতর্বয্েবাধ যােব তখন আলাদা কথা। 
 
        সকেলi িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        মেহnd -- কতক jােনর পর সংসার! েস সjােন মৃতুয্ -- oলাuঠা! 
 
        ীরামকৃ  -- রাম! রাম! 
 
        মৃতুয্ সময় jান থাকেল খুব যntণােবাধ হয়; েযমন কেলরােত হয়। ei কথা বুিঝ মেহnd বলেছন। aিবদয্ার 
সংসার দাবানল তুলয্ -- তাi বুিঝ ঠাকুর “রাম! রাম!” বিলেতেছন। 
 
        মেহnd -- aনয্েলাক তবু িবকােরর েরাগী, ajান হেয় যায়; মৃতুয্যntণা েবাধ থােক না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ না, টাকা থাকেলi বা িক হেব! জয়েগাপাল েসন, aত টাকা আেছ িকnt dঃখ কের, 
েছেলরা েতমন মােন না। 
 
        মেহnd -- সংসাের িক ধু দািরdi dঃখ? eিদেক ছয় িরপু, তারপর েরাগ-েশাক। 
 
        ীরামকৃ  -- আবার মান-সmম। েলাকমানয্ হবার icা। 
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        “আcা, আমার িক ভাব?” 
 
        মেহnd -- ঘুম ভাঙেল মানুেষর যা, যা -- হবার তাi। ঈ েরর সে  সদা েযাগ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আমায় sেp েদখ? 
 
        মেহnd -- হাঁ, -- aেনকবার। 
 
        ীরামকৃ  -- িকrপ? িকছু uপেদশ িদেত েদখ? 
 
        মেহnd চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- যিদ েদখ আমােক িশkা িদেত, তেব জানেব েস সিcদানn। 
 
        মেহnd aতঃপর sেp যাহা যাহা েদিখয়ািছেলন, তাহা সমs বণর্না কিরেলন। ীরামকৃ  মেনােযাগ িদয়া 
সমs িনেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মেহেndর pিত) -- e খুব ভাল! তুিম আর িবচার eেনা না। েতামরা শাk। 
 


