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চতুিবর্ংশ পিরেcদ
িপতা ধমর্ঃ িপতা sগর্ঃ িপতািহ পরমnপঃ
রােমর ঘরকnার aেনক কথা হiেতেছ। রােমর বাবা পরম ৈব ব। বািড়েত ীধেরর েসবা। রােমর বাবা
িdতীয় পেk িববাহ কিরয়ািছেলন -- রােমর তখন খুব al বয়স। িপতা o িবমাতা রােমর বািড়েতi িছেলন; িকnt
িবমাতার সে ঘর কিরয়া রাম সুখী হন নাi। ekেণ িবমাতার বয়স চিlশ বৎসর। িবমাতার জনয্ রাম িপতার
uপরo মােঝ মােঝ aিভমান কিরেতন। আজ েসi সব কথা হiেতেছ।
রাম -- বাবা েগাlায় েগেছন!
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- নেল? বাবা েগাlায় েগেছন! আর uিন ভাল আেছন।
রাম -- িতিন (িবমাতা) বািড়েত eেলi aশািn! eকটা না eকটা গ েগাল হেবi। আমােদর সংসার েভেঙ
যায়। তাi আিম বিল, িতিন বােপর বািড় িগেয় থাকুন না েকন?
িগরীnd (রােমর pিত) -- েতামার stীেকo oiরকম বােপর বািড়েত রাখ না! (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ (সহােসয্) -- eিক হাঁিড় কলসী গা? হাঁিড় eক জায়গায় রিহল, সরা eক জায়গায় রিহল? িশব
eকিদেক, শিk eকিদেক!
রাম! -- মহাশয়! আমরা আনেn আিছ, uিন eেল সংসার ভাঙেব, erপ sেল -ীরামক -- হাঁ, তেব আলাদা বািড় কের িদেত পার, েস eক। মােস মােস সব খরচ েদেব। বাপ-মা কত
বড় gr! রাখাল আমায় িজjাসা কের েয, বাবার পােত িক খাব? আিম বিল, েস িক ের? েতার িক হেয়েছ েয,
েতার বাবার পােত খািব না?
“তেব eকটা কথা আেছ, যারা সৎ, তারা uিc কাহােকo েদয় না। eমন িক uিc কুকরু েকo েদoয়া যায়
না।”
[grেক i েবােধ পূজা -- aসcিরt হেলo grতয্াগ িনেষধ ]
িগরীনd -- মহাশয়! বাপ-মা যিদ েকান grতর aপরাধ কের থােকন, েকান ভয়ানক পাপ কের থােকন?
ীরামকৃ -- তা েহাক। মা িdচািরণী হেলo তয্াগ করেব না। aমুক বাবুেদর grপtীর চিরt ন হoয়ােত
তারা বলেল েয oঁর েছেলেক gr করা যাক। আিম বললুম, েস িক েগা! oলেক েছেড় oেলর মুখী েনেব? ন হল
েতা িক? তুিম তাঁেক i বেল েজেনা। ‘যদয্িপ আমার gr িঁ ড়বািড় যায়, তথািপ আমার gr িনতয্ানn রায়।’
[ৈচতনয্েদব o মা -- মানুেষর ঋণ -- Duties]
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“মা-বাপ িক কমন িজিনস গা? তাঁরা pসn না হেল ধমর্টমর্ িকছুi হয় না। ৈচতনয্েদব েতা েpেম unt; তবু
সnয্ােসর আেগ কতিদন ধের মােক েবাঝান। বলেলন, ‘মা! আিম মােঝ মােঝ eেস েতামােক েদখা িদব।’
(মাsােরর pিত িতরsার কিরেত কিরেত) “আর েতামায় বিল, বাপ-মা মানুষ করেল, eখন কত
েছেলপুেলo হল, মাগ িনেয় েবিরেয় আসা! বাপ-মােক ফাঁিক িদেয় েছেল মাগ িনেয়, বাuল ৈব বী েসেজ েবরয়।
েতামার বােপর aভাব নাi বেল; তা না হেল আিম বলতুম িধk! (সভাসুd সকেলi sb)
“কতকgিল ঋণ আেছ। েদবঋণ, ঋিষঋণ, আবার মাতৃঋণ, িপতৃঋণ, stীঋণ। মা-বােপর ঋণ পিরেশাধ না
করেল েকান কাজi হয় না।
“stীর কােছo ঋণ আেছ। হিরশ stীেক তয্াগ কের eখােন eেস রেয়েছ। যিদ তার stীর খাবার েজাগাড় না
থাকত, তাহেল বলতুম ঢয্ামনা শয্ালা!
“jােনর পর oi stীেক েদখেব সাkাৎ ভগবতী। চnীেত আেছ ‘যা েদবী সবর্ভেূ তষু মাতৃrেপণ সংিsতা!’
িতিনi মা হেয়েছন।
“যত stী েদখ, সব িতিনi। আিম তাi বৃেnেক1 িকছু বলেত পাির না। েকu েকu েশালক ঝােড়, লmা লmা
কথা কয়, িকnt বয্বহার আর eকরকম। রামpসn2 oi হঠেযাগীর িকেস আিফম আর dেধর েযাগাড় হয়, ei কের
কের েবড়ােc। আবার বেল, মনুেত সাধুেসবার কথা আেছ। eিদেক বুেড়া মা েখেত পায় না, িনেজ হাট বাজার
করেত যায়। eমিন রাগ হয়।”
[সকল ঋণ হiেত েক মুk? সnয্াসী o কতর্বয্ ]
তেব eকিট কথা আেছ। যিদ েpেমাnাদ হয় তাহেল েক বা বাপ, েক বা মা, েক বা stী। ঈ রেক eত
ভালবাসা েয পাগেলর মেতা হেয় েগেছ! তার িকছুi কতর্বয্ নাi, সব ঋণ েথেক মুk। েpেমাnাদ িকরকম? েস
aবsা হেল জগৎ ভুল হেয় যায়! িনেজর েদহ েয eত িpয় িজিনস, তাo ভুল হেয় যায়। ৈচতনয্েদেবর হেয়িছল।
সাগের ঝাঁপ িদেয় পড়েলন, সাগর বেল েবাধ নাi। মািটেত বারবার আছাড় েখেয় পড়েছন -- kুধা নাi, তৃ া
নাi, িনdা নাi; শরীর বেল েবাধi নাi।”
[ ীযুk বুেড়া েগাপােলর3 তীথর্যাtা -- ঠাকুর িবদয্মান, তীথর্ েকন? aধেরর িনমntণ -- রােমর aিভমান -- ঠাকুর
মধয্s]
ঠাকুর “হা ৈচতনয্!” বিলয়া uিঠেলন। (ভkেদর pিত) ৈচতনয্ িকনা aখ ৈচতনয্। ৈব বচরণ বলত,
েগৗরা ei aখ ৈচতেনয্র eকিট ফুট।

1

বৃেn িঝ, ঠাকুেরর পিরচািরকা। 12i আষাঢ়, 1284 সাল (েসামবার, sানপূিণর্মা), iং 25েশ জুন, 1877 ী ােb কেমর্ িনযুk হয়।
রামpসn eঁেড়দার ভk ৺কৃ িকেশােরর পুt।
3
বুেড়া েগাপাল -- eঁর িনবাস িসঁিথ। ঠাকুেরর eকজন সnয্াসী ভk। ঠাকুর “বুেড়া েগাপাল” বিলয়া ডািকেতন।
2
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ীরামকৃ -- েতামার িক eখন icা তীেথর্ যাoয়া?
বুেড়া েগাপাল -- আেj হাঁ। eকটু ঘুের-ঘাের আিস।
রাম (বুেড়া েগাপােলর pিত) -- iিন বেলন, বhদেকর পর কুটীচক। েয সাধু aেনক তীথর্ মণ কেরন, তাঁর
নাম বhদক। যার মণ করার সাধ িমেট েগেছ, আর eক জায়গায় িsর হেয় আসন কের িযিন বেসন, তাঁেক বেল
কুটীচক!
“আর eকিট কথা iিন বেলন। eকটা পািখ জাহােজর মাstেলর uপর বেসিছল। জাহাজ গ া েথেক কখন
কালাপািনেত পেড়েছ তার hঁশ নাi। যখন hঁশ হল তখন ডাঙা েকাn িদেক জানবার জনয্ utরিদেক uেড় েগল।
েকাথাo কূল-িকনারা নাi, তখন িফের eল। আবার eকট িব াম কের দিkণিদেক েগল। েস িদেকo কূল-িকনারা
নাi। তখন হাঁপােত হাঁপােত িফের eল। আবার eকটু িজিরেয় eirেপ পূবির্ দেক o পি মিদেক েগল। যখন
েদখেল েকান িদেকi কূল-িকনারা নাi, তখন মাstেলর uপর চুপ কের বেস রiল।”
ীরামকৃ (বুেড়ােগাপাল o ভkেদর pিত) -- যতkণ েবাধ েয ঈ র েসথা েসথা, ততkণ ajান। যখন
েহথা েহথা, তখনi jান।
“eকজন তামাক খােব, েতা pিতেবশীর বািড় িটেক ধরােত েগেছ। রাত aেনক হেয়েছ। তারা ঘুিমেয়
পেড়িছল। aেনকkণ ধের েঠলােঠিল করবার পর, eকজন েদার খুলেত েনেম eল। েলাকিটর সে েদখা হেল েস
িজjাসা করেল, িকেগা, িক মেন কের? েস বলেল, আর িক মেন কের, তামােকর েনশা আেছ, জান েতা; িটেক
ধরাব মেন কের। তখন েসi েলাকিট বলেল, বাঃ তুিম েতা েবশ েলাক! eত ক কের আসা, আর েদার েঠলােঠিল।
েতামার হােত েয ল রেয়েছ! (সকেলর হাসয্)
“যা চায়, তাi কােছ। aথচ েলােক নানাsােন ঘুের।”
ঠাকুর িক iি ত কিরেতেছন, িতিন িবদয্মান, তীথর্ েকন?
রাম -- মহাশয়! eখন eর মােন বুেঝিছ, gr েকন েকানo েকানo িশষয্েক বেলন চারধাম কের eেসা।
যখন eকবার ঘুের েদেখ েয, eখােনo েযমন েসখােনo েতমন তখন আবার grর কােছ িফের আেস। e-সব
েকবল grবােকয্ িব াস হবার জনয্।
কথা eকটু থািমেল পর ঠাকুর রােমর gণ গািহেতেছন।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- আহা, রােমর কত gণ! কথ ভkেদর েসবা, আর pিতপালন। (রােমর pিত)
aধর বলিছল, তুিম নািক তার খুব খািতর কেরছ!
aধেরর েশাভাবাজাের বািড়। ঠাকুেরর পরমভk। তাঁর বািড়েত চnীর গান হiয়ািছল। ঠাকুর o ভেkরা
aেনেকi uপিsত িছেলন। aধেরর িকnt রামেক িনমntণ কিরেত ভুল হiয়ািছল। রাম বড় aিভমানী -- িতিন
েলােকর কােছ dঃখ pকাশ কিরয়ািছেলন। তাi aধর রােমর বািড়েত িগয়ািছেলন। তাঁর ভুল হiয়ািছল, eজনয্ dঃখ
pকাশ কিরেত িগয়ািছেলন।
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রাম -- েস aধেরর েদাষ নয়, আিম জানেত েপেরিছ, েস রাখােলর েদাষ। রাখােলর uপর ভার িছল -ীরামকৃ -- রাখােলর েদাষ ধরেত নাi; গলা িটপেল dধ েবেরায়!
রাম -- মহাশয়! বেলন িক, চnীর গান হল --,
ীরামকৃ -- aধর তা জানত না। oi েদখ না, েসিদন যd মিlেকর বািড় আমার সে িগিছল। আিম চেল
আসবার সময় িজjাসা করলুম, তুিম িসংহবািহনীর কােছ pণামী িদেল না? তা বলেল, মহাশয়! আিম জানতাম না
েয, pণামী িদেত হয়।
“তা যিদ না বেলi তােক, হিরনােম েদাষ িক? েযখােন হিরনাম, েসখােন না বলেলo যাoয়া যায়। িনমntণ
দরকার নাi।”

www.ramakrishnavivekananda.info

