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ষ পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ o pিতমাপূজা -- বয্াকুলতা o ঈ রলাভ
মিণ প বটী o কালীবািড়র aনয্ানয্ sােন eকাকী িবচরণ কিরেতেছন। ঠাকুর বিলয়ােছন, eকটু সাধন
কিরেল ঈ রদশর্ন করা যায়। মিণ িক তাi ভািবেতেছন?
আর তীb ৈবরােগয্র কথা। আর “মায়ােক িচনেল আপিন পািলেয় যায়?” েবলা pায় সােড় িতনটা হiয়ােছ।
ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের মিণ আবার বিসয়া আেছন। bাuটn inিsিটuশন হiেত eকিট িশkক কেয়কিট ছাt
লiয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। ঠাকুর তাঁহােদর সে কথা কিহেতেছন। িশkকিট মােঝ মােঝ eকeকিট p কিরেতেছন। pিতমাপূজা সmেn কথা হiেতেছ।
ীরামকৃ (িশkেকর pিত) -- pিতমাপূজােত েদাষ িক? েবদােn বেল, েযখােন “aিs, ভািত আর িpয়”,
েসiখােনi তাঁর pকাশ। তাi িতিন ছাড়া েকান িজিনসi নাi।
“আবার েদখ, েছাট েমেয়রা পুতল
ু েখলা কতিদন কের? যতিদন না িববাহ হয়, আর যতিদন না sামী
সহবাস কের। িববাহ হেল পুতল
ু gিল েপটরায় তুেল েফেল। ঈ রলাভ হেল আর pিতমাপূজার িক দরকার?”
মিণর িদেক চািহয়া বিলেতেছন -“aনুরাগ হেল ঈ রলাভ হয়। খুব বয্াকুলতা চাi। খুব বয্াকুলতা হেল সমs মন তাঁেত গত হয়।”
[বালেকর িব াস o ঈ রলাভ -- েগািবnsামী -- জিটলবালক ]
“eকজেনর eকিট েমেয় িছল। খুব alবয়েস েমেয়িট িবধবা হেয় িগিছল। sামীর মুখ কখনo েদেখ নাi।
aনয্ েমেয়র sামী আেস েদেখ। েস eকিদন বলেল, বাবা, আমার sামী কi? তার বাবা বলেল, েগািবn েতামার
sামী, তাঁেক ডাকেল িতিন েদখা েদন। েমেয়িট oi কথা েন ঘের dার িদেয় েগািবnেক ডােক আর কাঁেদ; -বেল, েগািবn! তুিম eস, আমােক েদখা দাo, তুিম েকন আসেছা না। েছাট েমেয়িটর েসi কাnা েন ঠাকুর
থাকেত পারেলন না, তােক েদখা িদেলন।
“বালেকর মেতা িব াস! বালক মােক েদখবার জনয্ েযমন বয্াকুল হয়, েসi বয্াকুলতা। ei বয্াকুলতা হল
েতা arণ uদয় হল। তারপর সূযর্ uঠেবi। ei বয্াকুলতার পেরi ঈ রদশর্ন।
“জিটল বালেকর কথা আেছ। েস পাঠশােল েযত। eকটু বেনর পথ িদেয় পাঠশােল েযেত হত, তাi েস ভয়
েপত। মােক বলােত মা বলেল, েতার ভয় িক? তুi মধুসূদনেক ডাকিব। েছেলিট িজjাসা করেল, মধুসদূ ন েক? মা
বলেল, মধুসদূ ন েতার দাদা হয়। তখন eকলা েযেত েযেত যাi ভয় েপেয়েছ, aমিন েডেকেছ, ‘দাদা মধুসদূ ন’।
েকu েকাথাo নাi। তখন uৈcঃsের কাঁদেত লাগল, ‘েকাথায় দাদা মধুসদূ ন, তুিম eেসা, আমার বড় ভয়
েপেয়েছ।’ ঠাকুর তখন থাকেত পারেলন না। eেস বলেলন, ‘ei েয আিম, েতার ভয় িক?’ ei বেল সে কের
পাঠশালার রাsা পযর্n েপাঁিছয়া িদেলন, আর বলেলন, ‘তুi যখন ডাকিব, আিম আসব। ভয় িক?’ ei বালেকর
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িব াস! ei বয্াকুলতা!
“eকিট bাhেণর বািড়েত ঠাকুেরর েসবা িছল। eকিদন েকান কাজ uপলেk তার aনয্sােন েযেত হেয়িছল।
েছাট েছেলিটেক বেল েগল তুi আজ ঠাকুেরর েভাগ িদস, ঠাকুরেক খাoয়ািব। েছেলিট ঠাকুরেক েভাগ িদল। ঠাকুর
িকnt চুপ কের বেস আেছন। কথাo কন না, খানo না। েছেলিট aেনকkণ বেস বেস েদখেল েয, ঠাকুর uেঠছন
না! েস িঠক জােন েয, ঠাকুর eেস আসেন বেস খােবন। তখন েস বারবার বলেত লাগল, ঠাকুর, eেস খাo,
aেনক েদির হল; আর আিম বসেত পাির না। ঠাকুর কথা কন না। েছেলিট কাnা আরm করেল। বলেত লাগল,
ঠাকুর, বাবা েতামােক খাoয়ােত বেল েগেছন; তুিম েকন আসেব না, েকন আমার কােছ খােব না? বয্াকুল হেয় যাi
খািনকkণ েকঁেদেছ, ঠাকুর হাসেত হাসেত eেস আসেন বেস েখেত লাগেলন! ঠাকুরেক খাiেয় যখন ঠাকুরঘর
েথেক েস েগল, বািড়র েলােকরা বলেল, েভাগ হেয় েগেছ; েস-সব নািময়া আন। েছেলিট বলেল, হাঁ হেয় েগেছ;
ঠাকুর সব েখেয় েগেছন। তারা বলেল, েস িক ের! েছেলিট সরল বুিdেত বলেল, েকন, ঠাকুর েতা েখেয় েগেছন।
তখন ঠাকুরঘের িগেয় েদেখ সকেল aবাk!”
সnয্া হiেত েদরী আেছ। ঠাকুর ীরামকৃ নহবতখানার দিkণ পাে র্ দাঁড়াiয়া মিণর সিহত কথা
কিহেতেছন। সmুেখ গ া। শীতকাল, ঠাকুেরর গােয় গরম কাপড়।
ীরামকৃ -- প বটীর ঘের েশােব?
মিণ -- নহবতখানার uপেরর ঘরিট িক েদেব না?
ঠাকুর খাজা ীেক মিণর কথা বিলেবন। থাকবার ঘর eকিট িনিদর্ কের িদেবন। তার নহবেতর uপেরর ঘর
পছn হেয়েছ। িতিন কিবtিpয়। নহবত েথেক আকাশ, গ া, চাঁেদর আেলা, ফুলগাছ -- e-সব েদখা যায়।
ীরামকৃ -- েদেব না েকন? তেব প বটীর ঘর বলিছ ei জনয্ oখােন aেনক হিরনাম, ঈ রিচnা
হেয়েছ।
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