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প ম পিরেcদ 
 

মিণ, রামলাল, শয্াম ডাkার, কাঁসািরপাড়ার ভেkরা 
  
        agহায়ণ পূিণর্মা o সংkািn -- kবার 14i িডেসmর, 1883 ী াb। েবলা pায় নয়টা হiেব। ঠাকুর 

ীরামকৃ  তাঁহার ঘেরর dােরর কােছ দিkণ-পূবর্ বারাnায় দাঁড়াiয়া আেছন। রামলাল কােছ দাঁড়াiয়া আেছন। 
রাখাল, লাটু িনকেট eিদক-oিদেক িছেলন। মিণ আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “eেসেছা? তা আজ েবশ িদন।” িতিন ঠাকুেরর কােছ িকছুিদন থািকেবন, ‘সাধন’ কিরেবন। 
ঠাকুর বিলয়ােছন, িকছু কিরেলi েকu বেল েদেব, “ei ei”। 
 
        ঠাকুর বিলয়া িদয়ােছন, eখােন aিতিথশালার an েতামার েরাজ খাoয়া uিচত নয়। সাধু কাঙােলর জনয্ o 
হেয়েছ। তুিম েতামার রাঁধবার জনয্ eকিট েলাক আনেব। তাi সে  eকিট েলাক eেসেছ। 
 
        তাঁহার েকাথায় রাnা হiেব? িতিন dধ খাiেবন, ঠাকুর রামলালেক েগায়ালার কােছ বেnাবs কিরয়া িদেত 
বিলেলন। 
 
        ীযুk রামলাল aধয্াt রামায়ণ পিড়েতেছন o ঠাকুর িনেতেছন। মিণo বিসয়া িনেতেছন। রামচnd 
সীতােক িববাহ কিরয়া aেযাধয্ায় আিসেতেছন। পেথ পর রােমর সিহত েদখা হiল। রাম হরধনু ভ  কিরয়ােছন 

িনয়া পর রাম রাsায় বড় েগালমাল  কিরেত লািগেলন। দশরথ ভেয় আকুল। পর রাম আর eকটা ধনু রামেক 
ছঁুিড়য়া মািরেলন। আর oi ধনুেত জয্া েরাপণ কিরেত বিললান। রাম ঈষৎ হাসয্ কিরয়া বামহেs ধনু gহণ কিরেলন 
o জয্া েরাপন কিরয়া ট ার কিরেলন! ধনুেক বাণ েযাজনা কিরয়া পর রামেক বিলেলন, eখন e-বাণ েকাথায় 
তয্াগ করব বল। পর রােমর দপর্ চূণর্ হiল। িতিন ীরামেক পরমbh বেল sব কিরেত লািগেলন। 
   
        পর রােমর sব িনেত িনেত ঠাকুর ভাবািব ! মােঝ মােঝ “রাম রাম” ei নাম মধুরকে  ucারণ 
কিরেতেছন। 
 

*  *  * 
 
        ীরামকৃ  (রামলালেক) -- eকটু gহক চ ােলর কথা বল েদিখ! 
 
        রামচnd যখন “িপতৃসেতয্র কারণ” বেন িগয়ািছেলন, gহকরাজ চমিকত হiয়ািছেলন। রামলাল ভkমাল 
পিড়েতেছন -- 
 
  নয়েন গলেয় ধারা মেন uতেরাল। চমিক চািহয়া রেহ নািহ আiেস েবাল ৷৷ 
 িনিমখ নািহক পেড় চািহয়া রিহল।কাে র পুতুিল pায় asn হiল ৷৷ 
 
        তারপর ধীের ধীের রােমর কােছ িগয়া বিলেলন, আমার ঘের eস। রামচnd তাঁেক িমতা বেল আিল ন 
কিরেলন। gহ তখন তাঁহােক আtসমপর্ণ কিরেতেছন -- 
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 gহ বেল ভাল ভাল তুিম েমার িমেত। েতামােত সঁিপনু েদহ পরাণ সিহেত ৷৷ 
 তুিম েমার সরবস pাণ ধন রাজয্। তুিম েমার ভিk, মুিk, তুিম ভকাযর্ ৷৷ 
 আিম মর য্া যাi তব বালােয়র সেন। েদহ সমিপর্ণু িমতা েতামার চরেণ ৷৷ 
 
        রামচnd েচৗdবৎসর বেন থািকেবন o জটাবlল ধারণ কিরেবন িনয়া gহo জটা বlল ধারণ কিরয়া 
রিহেলন o ফলমূল ছাড়া aনয্ িকছু আহার কিরেলন না। েচৗdবৎসরােn রাম আিসেতেছন না েদিখয়া, gহ aিg 
pেবশ কিরেত যাiেতেছন, eমন সময় হনুমান আিসয়া সংবাদ িদেলন। সংবাদ পাiয়া gহ মহানেn ভািসেতেছন। 
রামচনd o সীতা পু ক রেথ কিরয়া আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
   দয়াল পরমানn, েpমাধীন রামচnd, ভkবৎসল gণধাম। 
 িpয় ভkরাজ gহ, েহিরয়া পুলক েদহ, hদেয় লiয়া িpয়তম ৷৷ 
 গাঢ় আিল ন েদাঁেহ, pভু ভৃেতয্ লািগ রেহ, 
   arজেল েদাঁহা a  িভেজ ৷৷ 
 ধনয্ gহ মহাশয়, চািরিদেক জয় জয়, 
   েকালাহল হল িkিত মােঝ ৷৷ 
 

[েকশব েসেনর যদৃcালাভ -- uপায় -- তীb ৈবরাগয্ o সংসারতয্াগ ] 
 
        আহারােn ঠাকুর ীরামকৃ  eকটু িব াম কিরেতেছন। মাsার কােছ বিসয়া আেছন। eমন সময় শয্াম 
ডাkার o আরo কেয়কিট েলাক আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  uিঠয়া বিসেলন o কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ েয বরাবরi করেত হয়, তা নয়। ঈ রলাভ হেল আর কমর্ থােক না। ফল হেল ফলু 
আপিনi ঝের যায়। 
 
        “যার লাভ হয়, তার সnয্ািদ কমর্ থােক না। সnয্া গায়tীেত লীন হয়। তখন গায়tী জপেলi হয়। আর 
গায়tী oকঁাের লয় হয়। তখন গায়tীo বলেত হয় না। তখন ধু ‘o ঁ’ বলেলi হয়। সnয্ািদ কমর্ কতিদন? যতিদন 
হিরনােম িক রামনােম পুলক না হয়, আর ধারা না পেড়। টাকা-কিড়র জনয্, িক েমাকdমা িজত হেব  বেল, পূজািদ 
কমর্ -- o-সব ভাল না।” 
 
        eকজন ভk -- টাকা-কিড়র েচ া েতা সকেলi করেছ েদখিছ। েকশব েসন েকমন রাজার সে  েমেয়র 
িবেয় িদেল। 
 
        ীরামকৃ  -- েকশেবর আলাদা কথা। েয িঠক ভk েস েচ া না করেলo ঈ র তার সব জুিটেয় েদন। েয 
িঠক রাজার েবটা, েস মুেসাহারা পায়। uিকল-ফুিকেলর কথা বলিছ না, -- যারা ক  কের, েলােকর দাসt কের 
টাকা আেন। আিম বলিছ, িঠক রাজার েবটা। যার েকান কামনা নাi েস টাকা-কিড় চায় না, টাকা আপিন আেস। 
গীতায় আেছ -- যদৃcালাভ। 
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        “সd bাhণ, যার েকান কামনা নাi, েস হািড়র বািড়র িসেধ িনেত পাের। ‘যদৃcালাভ’। েস চায় না, িকnt 
আপিন আেস।” 
 
        eকজন ভk -- আjা, সংসাের িকরকম কের থাকেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- পাঁকাল মােছর মেতা থাকেব। সংসার েথেক তফােত িগেয়, িনজর্েন ঈ রিচnা মােঝ মােঝ 
করেল, তাঁেত ভিk জেn। তখন িনিলর্p হেয় থাকেত পারেব। পাঁক আেছ, পাঁেকর িভতর থাকেত হয়, তবু গােয় 
পাঁক লােগ না। েস েলাক aনাসk হেয় সংসাের থােক। 
 
        ঠাকুর েদিখেতেছন, মিণ বিসয়া eকমেন সমs িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণদৃে ) -- তীb ৈবরাগয্ হেল তেব ঈ রেক পাoয়া যায়। যার তীb ৈবরাগয্ হয়, তার েবাধ 
হয়, সংসার দাবানল! jলেছ! মাগেছেলেক েদেখ েযন পাতকুয়া! েসরকম ৈবরাগয্ যিদ িঠক িঠক হয়, তাহেল বািড় 
তয্াগ হেয় পেড়। ধু aনাসk হেয় থাকা নয়। কািমনী-কা নi মায়া। মায়ােক যিদ িচনেত পার, আপিন লjায় 
পালােব। eকজন বােঘর ছাল পের ভয় েদখােc। যােক ভয় েদখােc েস বলেল, আিম েতােক িচেনিছ -- তুi 
আমােদর ‘হের’। তখন েস েহেস চেল েগল -- আর-eকজনেক ভয় েদখােত েগল। 
 
        “যত stীেলাক, সকেল শিkrপা। েসi আদয্াশিki stী হেয়, stীrপ ধের রেয়েছন। aধয্ােt আেছ রামেক 
নারদািদ sব করেছন, েহ রাম, যত পুrষ সব তুিম; আর pকৃিতর যত rপ সীতা ধারণ কেরেছন। তুিম ind, সীতা 
ঈndাণী; তুিম িশব, সীতা িশবানী; তুিম নর, সীতা নারী! েবশ আর িক বলব -- েযখােন পুrষ, েসখােন তুিম; 
েযখােন stী, েসখােন সীতা।” 
 

[তয্াগ o pারb -- বামাচার সাধন ঠাকুেরর িনেষধ ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “মেন করেলi তয্াগ করা যায় না। pারb, সংsার -- e-সব আবার আেছ। eকজন 
রাজােক eকজন েযাগী বলেল, তুিম আমার কােছ বেস েথেক ভগবােনর িচnা কর। রাজা বলেল, েস বড় হেব না; 
আিম থাকেত পাির; িকnt আমার eখনo েভাগ আেছ। 
 
        “নটবর পাঁজা যখন েছেলমানুষ, ei বাগােন গr চরাত। তার িকnt aেনক েভাগ িছল। তাi eখন েরিড়র 
কল কের aেনক টাকা কেরেছ। আলমবাজাের েরিড়র কেলর বয্াবসা খুব েফঁেদেছ। 
 
        “eক মেত আেছ, েমেয়মানুষ িনেয় সাধন করা। কতর্াভজা মাগীেদর িভতর আমায় eকবার িনেয় িগিছল। 
সব আমার কােছ eেস বসল। আিম তােদর মা, মা বলােত পরsর বলাবিল করেত লাগল, iিন pবতর্ক, eখনo 
ঘাট িচেনন নাi! oেদর মেত কাঁচা aবsােক বেল pবতর্ক, তারপের সাধক, তারপর িসেdর িসd। 
 
        “eকজন েমেয় ৈব বচরেণর কােছ িগেয় বসেল। ৈব বচরণেক িজjাসা করােত বলেল, eর বািলকাভাব! 
 
        “stীভােব শী  পতন হয়। মাতৃভাব dভাব।” 
 
        “কাঁসািরপাড়ার ভেkরা গােtাtান কিরেলন; o বিলেলন, তেব আমরা আিস; মা-কালীেক, আর আর 
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ঠাকুরেক দশর্ন করব। 
 


