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bাhসমাজ o ঈ েরর ঐ যর্ বণর্না -- পূবর্কথা 
 
        ীরামকৃ  কথা কিহেত কিহেত pকৃিতs হiয়ােছন। েকশেবর সিহত সহােসয্ কথা কিহেতেছন। eকঘর 
েলাক uৎকণর্ হiয়া সমs িনেতেছন o েদিখেতেছন। সকেল aবাk  েয, “তুিম েকমন আছ” iতয্ািদ কথা আেদৗ 
হiেতেছ না। েকবল ঈ েরর কথা! 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- bhjানীরা aত মিহমা-বণর্ন কের েকন? “েহ ঈ র তুিম চnd কিরয়াছ, সূযর্ 
কিরয়াছ, নkt কিরয়াছ!” e-সব কথা eত িক দরকার? aেনেক বাগান েদেখi তািরফ কের। বাবুেক েদখেত চায় 
কজন। বাগান বড় না বাবু বড়? 
 
        “মদ খাoয়া হেল িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, তার িহসােব আমার িক দরকার? আমার eক 
েবাতেলi কাজ হেয় যায়।” 
 

[পূবর্কথা -- িব ঘুেরর গয়না চুির o েসেজাবাবু ] 
 
        নেরndেক যখন েদিখ, কখনo িজjাসা কির নাi, ‘েতার বােপর নাম িক? েতার বােপর কখানা বািড়?’ 
 
        “িক জান? মানুষ িনেজ ঐ েযর্র আদর কের বেল, ভােব ঈ রo আদর কেরন। ভােব, তাঁর ঐ েযর্র pশংসা 
করেল িতিন খুিশ হেবন। শmু বেলিছল, আর eখন ei আশীবর্াদ কর, যােত ei ঐ যর্ তাঁর পাদপেd িদেয় মরেত 
পাির। আিম বললুম, e েতামার পেki ঐ যর্, তাঁেক তুিম িক িদেব? তাঁর পেk egেলা কাঠ মািট! 
 
        “যখন িব ুঘেরর গয়না সব চুির েগল, তখন েসেজাবাবু আর আিম ঠাকুরেক েদখেত েগলাম। েসেজাবাবু 
বলেল, ‘দূর ঠাকুর! েতামার েকান েযাগয্তা নাi। েতামার গা েথেক সব গয়না িনেয় েগল, আর তুিম িকছু করেত 
পারেল না!’ আিম তাঁেক বললাম, ‘e েতামার িক কথা! তুিম যাঁর গয়না গয়না করেছা, তাঁর পেk egেলা মািটর 
েডলা! লkী যাঁর শিk, িতিন েতামার gিটকতক চুির েগল িক না, ei িনেয় িক হাঁ কের আেছন? eরকম কথা 
বলেত নাi।’ 
 
        “ঈ র িক ঐ েযর্র বশ? িতিন ভিkর বশ। িতিন িক চান? টাকা নয়। ভাব, েpম, ভিk, িবেবক, ৈবরাগয্ -- 
ei সব চান।” 
 

[ঈ েরর srপ o uপাসক েভদ -- িtgণাতীত ভk ] 
 
        “যার েযমন ভাব ঈ রেক েস েতমনi েদেখ। তেমাgণী ভk, েস েদেখ মা পাঁঠা খায় আর বিলদান েদয়। 
রেজাgণী ভk নানা বয্ ন ভাত কের েদয়। সttgণী ভেkর পূজার আড়mর নাi। তার পূজা েলােক জানেত পাের 
না। ফুল নাi, েতা িবlপt, গ াজল িদেয় পূজা কের। dিট মুড়িক িদেয় িক বাতাসা িদেয় শীতল েদয়। কখনo বা 
ঠাকুরেক eকটু পােয়স েরঁেধ েদয়। 
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        “আর আেছ, িtgনাতীত ভk। তাঁর বালেকর sভাব। ঈ েরর নাম করাi তাঁর পূজা। d তাঁর নাম।” 
 


