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tেয়ািবংশ পিরেcদ 
 

ীেকশবচnd েসন o নবিবধান -- নবিবধােন সার আেছ 
 
        ঠাকুর pসাদ gহাnর িকি ৎ িব াম কিরেতেছন। eমন সময় রাম, িগরীnd o আর কেয়কিট ভk আিসয়া 
uপিsত। ভেkরা ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন o তৎপের আসন gহণ কিরেলন। 
 
        ীযুk েকশবচnd েসেনর নবিবধােনর কথা পিড়ল। 
 
        রাম (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, আমার েতা নবিবধােন িকছু uপকার হেয়েছ বেল েবাধ হয় না। েকশববাবু 
যিদ খাঁিট হেতন, িশষয্েদর aবsা erপ েকন? আমার মেত, oর িভেতের িকছুi নাi। েযমন েখালামকুিচ েনেড়, 
ঘের তালা েদoয়া। েলাক মেন কেc খুব টাকা ঝমঝম কেc, িকnt িভতের েকবল েখালামকুিচ। বািহেরর েলাক 
িভতেরর খবর িকছু জােন না। 
 
        ীরামকৃ  -- িকছু সার আেছ বi িক। তা না হেল eত েলােক েকশবেক মােন েকন? িশবনাথেক েকন 
েলােক েচেন না? ঈ েরর icা না থাকেল eরকম eকটা হয় না। 
 
        “তেব সংসার তয্াগ না করেল আচােযর্র কাজ হয় না, েলােক মােন না। েলােক বেল, e সংসারী েলাক, e 
িনেজ কািমনী-কা ন লুিকেয় েভাগ কের; আমােদর বেল, ঈ র সতয্, সংসার spবৎ aিনতয্! সবর্তয্াগী না হেল 
তার কথা সকেল লয় না। ঐিহক যারা েকu েকu িনেত পাের। েকশেবর সংসার িছল, কােজ কােজi সংসােরর 
uপর মনo িছল। সংসারিটেক েতা রkা করেত হেব। তাi aত েলকচার িদেয়েছ; িকnt সংসারিট েবশ পাকা কের 
েরেখ েগেছ। aমন জামাi! বািড়র িভতের েগলুম, বড় বড় খাট। সংসার করেত েগেল kেম সব eেস েজােট। 
েভােগর জায়গাi সংসার।” 
 
        রাম -- o খাট, বািড় বখরার সময় েকশব েসন েপেয়িছেলন; েকশব েসেনর বখরা। মহাশয়, যাi বলুন, 
িবজয়বাবু বেলেছন, েকশব েসন eমন কথা িবজয়বাবুেক বেলেছন েয, আিম াi  আর েগৗরাে র aংশ, তুিম বল 
েয তুিম aৈdত। আবার িক বেল জােনন? আপিনo নবিবধানী! (ঠাকুেরর o সকেলর হাসয্)  
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েক জােন বাপ,ু আিম িকnt নবিবধান মােন জািন না। (সকেলর হাসয্) 
 
        রাম -- েকশেবর িশেষয্রা বেল, jান আর ভিkর pথম সাম সয্ েকশববাবু কেরেছন। 
 
        ীরামকৃ  (aবাk  হiয়া) -- েস িক েগা! aধয্াt (রামায়ণ) তেব িক? নারদ রামচndেক sব করেত 
লাগেলন, “েহ রাম! েবেদ েয পরbেhর কথা আেছ, েস তুিমi। তুিমi মানুষrেপ আমােদর কােছ রেয়েছা; তুিমi 
মানুষ বেল েবাধ হc বstত তুিম মানুষ নi, েসi পরbh।” রামচnd বলেলন, “নারদ! েতামার uপর বড় pসn 
হেয়িছ, তুিম বর নাo।” নারদ বলেলন, “রাম! আর িক বর চািহব? েতামার পাদপেd dাভিk দাo। আর 
েতামার ভুবনেমািহনী মায়ার েযন মুg কেরা না।” aধয্ােt েকবল jান-ভিkরi কথা। 
 
        েকশেবর িশষয্ aমৃেতর কথা পিড়ল। 
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        রাম -- aমৃতবাবু eকরকম হেয় েগেছন! 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, েসিদন বড় েরাগা েদখলুম। 
 
        রাম -- মহাশয়! েলকচােরর কথা নুন। যখন েখােলর শb হয়, েসi সময় বেল ‘েকশেবর জয়।’ আপিন 
বেলন িকনা েয, েগেড় েডাবায় দল হয়। তাi eকিদন েলকচাের aমৃতবাবু বলেলন, সাধু বেলেছন বেট, েগেড় 
েডাবায় দল বাঁেধ; িকnt ভাi, দল চাi, দল চাi। সতয্ বলিছ, সতয্ বলিছ দল চাi! (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- e িক! ছয্া! ছয্া! ছয্া! e িক েলকচার! 
 
        েকহ েকহ eকটু pশংসা ভালবােসন, ei কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  -- িনমাiসnয্ােসর যাtা হিcল, েকশেবর oখােন আমায় িনেয় িগিছল। েসi িদন েদেখিছলাম 
েকশব আর pতাপেক eকজন েক বলেল, eঁরা dজেন েগৗর িনতাi। pসn তখন আমায় িজjাসা করেল, তাহেল 
আপিন িক? েদখলাম েকশব েচেয় রিহল; আিম িক বিল েদখবার জনয্। আিম বললুম, “আিম েতামােদর 
দাসানুদাস, েরণুর েরণু।” েকশব েহেস বলেল, “iিন ধরা েদন না।” 
 
        রাম -- েকশব কখনo বলেতন, আপিন জn  িদ বয্াপিটs। 
 
        eকজন ভk -- আবার িকnt কখন কখন বলেতন Nineteenth Century-  (ঊনিবংশ শতাbীর) ৈচতনয্ 
আপিন। 
 
        ীরামকৃ  -- oর মােন িক? 
 
        ভk -- iংেরজী ei শতয্bীেত ৈচতনয্েদব আবার eেসেছন; েস আপিন। 
 
        ীরামকৃ  (aনয্মনs হেয়) -- তােতা হল। eখন হাতটা1 আরাম েকমন কের হয় বল েদিখ? eখন েকবল 
ভাবিছ, েকমন কের হাতিট সারেব! 
 
        ৈtেলােকয্র গােনর কথা পিড়ল। ৈtেলাকয্ েকশেবর সমােজ ঈ েরর নামgনকীতর্ন কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা! ৈtেলােকয্র িক গান! 
 
        রাম -- িক, িঠক িঠক সব? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িঠক িঠক; তা না হেল মেন eত টােন েকন? 
                                                 
1 িকয়িdন পূেবর্ ঠাকুর ীরামকৃ  পিড়য়া িগয়া হাত ভািঙয়া েফিলয়ােছন। হােত বাড় িদয়া aেনক িদন বািধয়া রািখেত হiয়ািছল। 
তখনo বাঁধা িছল। 
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        রাম -- সব আপনার ভাব িনেয় গান েবঁেধেছন। েকশব েসন uপাসনার সময় েসi ভাবgিল সব বণর্না 
করেতন, আর ৈtেলাকয্বাবু েসirপ গান বাঁধেতন। ei েদখুন না, oi গানটা -- 
 
       “েpেমর বাজাের আনেnর মালা। 
 হিরভkসে  রসরে  কিরেছন কত েখলা ৷৷ 
 
        “আপিন ভkসে  আনn কেরন, েদেখ িনেয় oi সব গান বাঁধা।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম আর jািলo না * * আবার আমায় জড়াo েকন? (সকেলর হাসয্) 
 
        িগরীnd -- bাhরা বেলন, পরমহংসেদেবর faculty of organisation নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- eর মােন িক? 
 
        মাsার -- আপিন দল চালােত জােনন না। আপনার বুিd কম, ei কথা বেল। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- eখন বল েদিখ, আমার হাত েকন ভাঙল? তুিম ei িনেয় দাঁিড়েয় eকটা 
েলকচার দাo। (সকেলর হাসয্) 
 

[bাhসমাজ o ৈব ব o শাkেক সাmpদািয়কতা সmেn uপেদশ ] 
 
        “bhjানীরা িনরাকার িনরাকার বলেছ, তা হেলi বা; আnিরক তাঁেক ডাকেলi হল। যিদ আnিরক হয়, 
িতিন েতা anযর্ামী, িতিন aবশয্ জািনেয় েদেবন, তাঁর srপ িক। 
 
        “তেব eটা ভাল না -- ei বলা েয আমরা যা বুেঝিছ তাi িঠক, আর েয যা বলেছ সব ভুল। আমরা 
িনরাকার বলিছ, aতeব িতিন িনরাকার, িতিন সাকার নন। আমরা সাকার বলিছ, aতeব িতিন সাকার, িতিন 
িনরাকার নন। মানুষ িক তাঁর iিত করেত পাের? 
 
        “eiরকম ৈব ব শাkেদর িভতর েরষােরিষ। ৈব ব বেল, আমার েকশব, -- শাk বেল, আমার ভগবতী, 
eকমাt udারকতর্া। 
 
        “আিম ৈব বচরণেক েসেজাবাবুর কােছ িনেয় িগছলাম। ৈব বচরণ ৈবরাগী খুব পি ত িকnt েগাঁড়া ৈব ব। 
eিদেক েসেজাবাবু ভগবতীর ভk। েবশ কথা হিcল, ৈব বচরণ বেল েফলেল, মুিk েদবার eকমাt কতর্া েকশব। 
বলেতi েসেজাবাবুর মুখ লাল হেয় েগল। বেলিছল, ‘শালা আমার!’ (সকেলর হাসয্) শাk িকনা। বলেব না? আিম 
আবার ৈব বচরেণর গা িটিপ। 
 
        “যত েলাক েদিখ, ধমর্ ধমর্ কের -- e oর সে  ঝগড়া করেছ, o oর সে  ঝগড়া করেছ। িহnু, মুসলমান, 
bhjানী, শাk, ৈব ব, ৈশব -- সব পরsর ঝগড়া। e বুিd নাi েয, যাঁেক কৃ  বলেছা, তাঁেকi িশব, তাঁেকi 
আদয্াশিk বলা হয়; তাঁেকi যী , তাঁহােকi আlা বলা হয়। eক রাম তাঁর হাজার নাম। 
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        “বst eক, নাম আলাদা। সকেলi eক িজিনসেক চােc। তেব আলাদা জায়গা, আলাদা পাt, আলাদা নাম। 
eকটা পুকুের aেনকgিল ঘাট আেছ; িহnুরা eকঘাট েথেক জল িনেc, কলসী কের -- বলেছ ‘জল’। মুসলমানরা 
আর eকঘােট জল িনেc, চামড়ার েডােল কের -- তারা বলেছ ‘পানী।’ ী ানরা আর-eকঘােট জল িনেc -- 
তারা বলেছ ‘oয়াটার।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “যিদ েকu বেল, না e িজিনসটা জল নয়, পানী; িক পানী নয়, oয়াটার; িক oয়াটার নয়, জল; তাহেল 
হািসর কথা হয়। তাi দলাদিল, মনাnর, ঝগড়া, ধমর্ িনেয় লাটালািট, মারামাির, কাটাকািট -- e-সব ভাল নয়। 
সকেলi তাঁর পেথ যােc, আnিরক হেলi বয্াকুল হেলi তাঁেক লাভ করেব। 
 
        (মিণর pিত) -- “তুিম eiেট েন যাo -- 
 
        “েবদ, পুরাণ, তnt -- সব শােst তাঁেকi চায়, আর কাrেক চায় না -- েসi eক সিcদানn। যােক েবেদ 
‘সিcদানn bh’ বেলেছ, তেnt তাঁেকi ‘সিcদানn িশবঃ’ বেলেছ, তাঁেকi আবার পুরােণ ‘সিcদানn কৃ ঃ’ 
বেলেছ।” 
 
        ীরামকৃ  িনেলন, রাম বািড়েত মােঝ মােঝ িনেজ েরঁেধ খান। 
 
        ীরামকৃ  -- (মিণর pিত) -- তুিমo িক েরঁেধ খাo? 
 
        মিণ -- আjা না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদেখা না, eকটু গাoয়া িঘ িদেয় খােব। েবশ শরীর মন d েবাধ হেব। 


