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dািবংশ পিরেcদ
ীরামকৃ o সতয্কথা -- নরলীলায় িব াস কেরা
ীরামকৃ (pাণকৃ ািদ ভেkর pিত) -- আর সংসাের থাকেত েগেল সতয্ কথার খুব আঁট চাi। সতয্েতi
ভগবানেক লাভ করা যায়। আমার সতয্ কথার আঁট eখন তবু eকটু কমেছ, আেগ ভারী আঁট িছল। যিদ বলতুম
‘নাiব’, গ ায় নামা হল, মেntাcারণ হল, মাথায় eকটু জলo িদলুম, তবু সেnহ হল, বুিঝ পুেরা নাoয়া হল না!
aমুক জায়গােত হাগেত যাব, তা েসiখােনi েযেত হেব। রােমর বািড় েগলুম কলকাতায়। বেল েফেলিছ, লুিচ খাব
না। যখন েখেত িদেল, তখন আবার িখেদ েপেয়েছ। িকnt লুিচ খাব না বেলিছ, তখন েমঠাi িদেয় েপট ভরাi।
(সকেলর হাসয্)
“eখন তবু eকটু আঁট কেমেছ। বােহয্ পায় িন, যাব বেল েফেলিছ, িক হেব? রামেক1 িজjাসা কlুম। েস
বলেল, িগেয় কাজ নাi। তখন িবচার কlুম; সব েতা নারায়ণ। রামo নারায়ণ। oর কথাটাi বা না িন েকন? হািত
নারায়ণ বেট, িকnt মাhতo নারায়ণ। মাhত েয কােল বলেছ, হািতর কােছ eেসা না, েসকােল মাhেতর কথা না
িন েকন? ei রকম িবচার কের আেগকার েচেয় eকটু আঁট কেমেছ।”
[পূবক
র্ থা -- ৈব বচরেণর uপেদশ -- নরলীলায় িব াস কেরা ]
“eখন েদখিছ, eখন আবার eকটা aবsা বদলােc। aেনকিদন হল, ৈব বচরণ বেলিছল, মানুেষর িভতর
যখন ঈ রদশর্ন হেব, তখন পূণর্jান হেব। eখন েদখিছ, িতিনi eক-eকrেপ েবড়ােcন। কখন সাধুrেপ, কখন
ছলrেপ -- েকাথাo বা খলrেপ। তাi বিল, সাধুrপ নারায়ণ, ছলrপ নারায়ণ, খলrপ নারায়ণ, লুcrপ
নারায়ণ।
“eখন ভাবনা হয়, সbাiেক খাoয়ােনা েকমন কের হয়। সbাiেক খাoয়ােত icা কের। তাi eকজনেক
eখােন েরেখ খাoয়াi।”
pাণকৃ (মাsার দৃে , সহােসয্) -- আcা েলাক! ( ীরামকৃে র pিত) মহাশয়, েনৗকা েথেক েনেম তেব
ছাড়েলন।
ীরামকৃ (হািসেত হািসেত) -- িক হেয়িছল?
pাণকৃ -- েনৗকায় uেঠিছেলন। eকটু েঢu েদেখ বেলন, নািময়া দাo -- (মাsােরর pিত) িকেস কের
eেলন?
মাsার (সহােসয্) -- েহঁেট।
(ঠাকুর হািসেত লািগেলন)
1
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[সংসারী েলােকর িবষয়কমর্তয্াগ কিঠন -- পি ত o িবেবক ]
pাণকৃ (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়! eiবার মেন করিছ কমর্ েছেড় িদব। কমর্ করেত েগেল আর িকছু হয়
না। (স ী বাবুেক েদখাiয়া) eঁেক কাজ েশখািc, আিম েছেড় িদেল iিন কাজ করেবন। আর পারা যায় না।
ীরামকৃ -- হাঁ, বড় ঝ াট। eখন িদন কতক িনজর্েন ঈ রিচnা কের খুব ভাল। িকnt তুিম বলেছা বেট
ছাড়েব। কােpনo oi কথা বেলিছল। সংসারী েলােকরা বেল, িকnt েপের oেঠ না।
“aেনক পি ত আেছ, কত jােনর কথা বেল। মুেখi বেল, কােজ িকছুi নয়। েযমন শকুিন খুব uঁচেু ত uেঠ;
িকnt ভাগােড়র িদেক নজর; aথর্াৎ েসi কািমনী-কা েনর uপর -- সংসােরর uপর আসিk। যিদ িন, পি েতর
িবেবক-ৈবরাগয্ আেছ, তেব ভয় হয়; তা না হেল কুকরু -ছাগলjান হয়।”
pাণকৃ pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন o মাsারেক বিলেলন, আপিন যােবন? মাsার বিলেলন, না,
আপনারা আসুন। pাণকৃ হািসেতেছন o বিলেলন, তুিম আর যাo! (সকেলর হাসয্)
মাsার প বটীর কােছ eকটু েবড়াiয়া ঠাকুর েয ঘােট sান কিরেতন, েসi ঘােট sান কিরেলন। তৎপের
৺ভবতািরণী o ৺রাধাকাn দশর্ন o pণাম কিরেলন। ভািবেতেছন, িনয়ািছলাম ঈ র িনরাকার তেব ei pিতমার
সmুেখ েকন pণাম? ঠাকুর ীরামকৃ সাকার েদবেদবী মােনন, ei জনয্? আিম েতা ঈ র সmেn িকছু জািন না,
বুিঝ না। ঠাকুর েযকােল মােনন আিম েকাn ছার, মািনেতi হiেব।
মাsার ৺ভবতািরণীেক দশর্ন কিরেতেছন। েদিখেলন -- বামহsdেয় নরমু o aিস, দিkণহsdেয় বরাভয়।
eকিদেক ভয় রা আর-eকিদেক মা ভkবৎসলা। diিট ভােবর সমােবশ। ভেkর কােছ, তাঁর দীনহীন জীেবর
কােছ, মা দয়াময়ী! েsহময়ী! আবার eo সতয্, মা ভয় রী কালকািমনী! eকাধাের েকন di ভাব, মা-i জােনন।
ঠাকুেরর ei বয্াখয্া, মাsার সমরণ কিরেতেছন। আর ভািবেতেছন, েনিছ েকশব েসন ঠাকুেরর কােছ কালী
মািনয়ােছন। ei িক “মৃnয় আধাের িচnয়ী েদবী” েকশব ei কথা বিলেতন।
[সমািধs পুrেষর ( ীরামকৃে র) ঘিট-বািটর খপর ]
eiবার িতিন ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ আিসয়া বিসেলন। sান কিরয়ােছন েদিখয়া ঠাকুর তাঁহােক
ফলমূলািদ pসাদ খাiেত িদেলন। িতিন েগাল বারাnায় বিসয়া pসাদ পাiেলন। পান কিরবার জেলর ঘিট
বারাnােত রিহল। ঠাকুেরর কােছ তাড়াতািড় আিসয়া ঘেরর মেধয্ বিসেত যাiেতেছন, ঠাকুর বিলেলন, “ঘিট
আনেল না?”
মাsার -- আjা হাঁ, আনিছ।
ীরামকৃ -- বাh!
মাsার apstত। বারাnায় িগয়া ঘিট ঘেরর মেধয্ রািখেলন।
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মাsােরর বািড় কিলকাতায়। িতিন গৃেহ aশািn হoয়ােত শয্ামপুকুের বািড় ভাড়া কিরয়া আেছন। েসi বািড়র
কােছi কমর্sল। তাঁহার ভdাসন বাটীেত তাঁহার িপতা o ভাiেয়রা থািকেতন। ঠাকুেরর icা েয, িতিন িনজ বাটীেত
িগয়া থােকন, েকননা, eকাnভুk পিরবার মেধয্ ঈ রিচnা কিরবার aেনক সুিবধা। িকnt ঠাকুর মােঝ মােঝ যিদo
oirপ বিলেতন, তাঁহার dৈদর্বkেম িতিন বাটীেত িফিরয়া যান নাi। আজ ঠাকুর েসi বািড়র কথা আবার
তুিলেলন।
ীরামকৃ -- েকমন, eiবার তুিম বািড় যােব?
মাsার -- আমার েসখােন ঢুকেত েকান মেত মন uেঠ না।
ীরামকৃ -- েকন? েতামার বাপ বািড় েভেঙচুের নূতন করেছ।
মাsার -- বািড়েত আিম aেনক ক েপেয়িছ। আমার েযেত েকান মেত মন হয় না।
ীরামকৃ -- কােক েতামার ভয়?
মাsার -- সbাiেক।
ীরামকৃ (গmীরsের) -- েস েতামার েযমন েনৗকােত uঠেত ভয়!
ঠাকুরেদর েভাগ হiয়া েগল। আরিত হiেতেছ o কাঁসর ঘnা বািজেতেছ। কালীবািড় আনেn পিরপূণ।র্
আরিতর শb িনয়া কাঙাল, সাধু, ফিকর সকেল aিতিথশালায় ছুিটয়া আিসেতেছন। কাr হােত শালপাতা, কাr
হােত বা ৈতজসপt -- থালা, ঘিট। সকেল pসাদ পাiেলন। আজ মাsারo ভবতািরণীর pসাদ পাiেলন।
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