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একি�ংশ পিরে�দ 

 

িবজয়, েকদার �ভৃিতর �িত কািমনী-কা�ন স�ে� উপেদশ 

 

        �ীরামক�ৃ -- ব�েনর কারণ কািমনী-কা�ন। কািমনী-কা�নই সংসার। কািমনী-কা�নই ঈ�রেক েদখেত 

েদয় না 

 

        এই বিলয়া ঠাকরু িনেজর গামছা লইয়া স�খু আবরণ কিরেলন। আর বিলেতেছন, “আর আমায় েতামরা 

েদখেত পা�? -- এই আবরণ! এই কািমনী-কা�ন আবরণ েগেলই িচদান�লাভ। 

 

        “েদেখা না -- েয মাগ সুখ তযাগ কেরেছ, েস েতা জগৎ সুখ তযাগ কেরেছ! ই�র তার অিত িনকট।” 

 

        েকহ বিসয়া েকহ দাড়ঁাইয়া িনশশে� এই কথা শিনেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (েকদার, িবজয় �ভৃিতর �িত) -- “মাগ সুখ েয তযাগ কেরেছ, েস জগৎ সুখ তযাগ কেরেছ। -- 

এই কািমনী-কা�নই আবরণ। েতামােদর েতা এত বড় বড় েগাফঁ, তব ুেতামরা ওইেতই রেয়ছ! বল! মেন মেন 

িবেবচনা কের েদখ!--” 

 

        িবজয় -- আ�া, তা সতয বেট। 

 

        েকদার অবাক  হইয়া চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকরু বিলেতেছন, 

 

        “সকলেকই েদিখ, েমেয়মানুেষর বশ। কাে�েনর বািড় িগছলাম; -- তার বািড় হেয় রােমর বািড় যাব। তাই 

কাে�নেক বললাম, ‘গািড়ভাড়া দাও’। কাে�ন তার মাগ েক বলেল! েস মাগও েতমিন – ‘কযা  য়া’ ‘কযা  য়া’ 

করেত লাগল। েশেষ কাে�ন বলেল েয, ওরাই (রােমরা) েদেব। গীতা, ভাগবত, েবদা� সব ওর িভতের! (সকেলর 

হাসয) 

 

        “টাকা-কিড় সবর্  সব মােগর হােত! আবার বলা হয়, ‘আিম দেটা টাকাও আমার কােছ রাখেত পাির না -- 

েকমন আমার ্ভাব!’ 

 

        “বড়বাবরু হােত অেনক কমর, িক� কের িদে� না। একজন বলেল, ‘েগালাপীেক ধর, তেব কমর হেব।’ 

েগালাপী বড়বাবরু রাড়ঁ।” 

 

[পবূরকথা -- েফাটরদশরন -- �ীেলাক ও “কলমবাড়া রা�া” ] 

 

        “পরুষষেলা ববুেত পাের না, কত েনেম েগেছ। 

 

        “েক�ায় যখন গািড় কের িগেয় েপৗিঁছলাম তখন েবাধ হল েযন সাধারণ রা�া িদেয় এলাম। তারপের েদিখ 

েয চারতলা িনেচ এেসিছ! কলমবাড়া (Sloping) রা�া! যােক ভূেত পায়, েস জানেত পাের না েয আমায় ভূেত 
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েপেয়েছ। েস ভােব আিম েবশ আিছ।” 

 

        িবজয় (সহােসয) -- েরাজা িমেল েগেল েরাজা বািড়েয় েদন। 

 

        �ীরামক�ৃ ও-কথার েবিশ উৎর িদেলন না। েকবল বিলেলন -- 

 

        “েস ঈ�েরর ই�া।” 

 

        িতিন আবার �ীেলাক স�ে� কথা কিহেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- যােক িজ�াসা কির, েসই বেল আে� হাঁ, আমার �ীিট ভাল। একজেনরও �ী ম� নয়। 

(সকেলর হাসয) 

 

        “যারা কািমনী-কা�ন িনেয় থােক, তারা েনশায় িকছ ুবুবেত পাের না। যারা দাবােবােড় েখেল, তারা অেনক 

সময় জােন না, িক িঠক চাল। িক� যারা অ�র েথেক েদেখ, তারা অেনকটা ববুেত পাের। 

 

        “�ী মায়ারিপণী। নারদ রামেক �ব করেত লাগেলন – ‘েহ রাম। েতামার অংেশ যত পরুষ; েতামার 

মায়ারিপণী সীতার অংেশ যত �ী। আর েকান বর চাই না -- এই কেরা, েযন েতামার পাদপে� শুাভিি হয়, আর 

েযন েতামার জগৎেমািহনী মায়ায় ম�ু না হই’!” 

 

[িগরী�, নেগ� �ভৃিতর �িত উপেদশ ] 

 

        সুেরে�র কিন� �াতা িগরী� ও তাহঁার নেগ� �ভৃিত �াতু�েু�রা আিসয়ােছন। িগরী� আিফেসর কেমর 

িনযুি হইয়ােছন। নেগ� ওকালিতর জনয ��ত হইেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (িগরী� �ভৃিতর �িত) -- েতামােদর বিল -- েতামরা সংসাের আসি হইও না। েদেখা, 

রাখােলর �ান অ�ান েবাধ হেয়েছ, -- সৎ অসৎ িবচার হেয়েছ! এখন তােক বিল, ‘বািড়েত যা; কখন এখােন 

এিল, দই িদন থাকিল।’ 

 

        “আর েতামরা পর�র �ণয় কের থাকেব -- তেবই ম�ল হেব। আর আনে� থাকেব। যা�াওয়ালারা যিদ 

একসুের গায়, তেবই যা�ািট ভাল হয়, আর যারা শেন তােদরও আআাদ হয়। 

 

        “ঈ�ের েবিশ মন েরেখ খািনকটা মন িদেয় সংসাের কাজ করেব। 

 

        “সাধরু মন ঈ�ের বার আনা, -- আর কােজ চার আনা। সাধরু ঈ�েরর কথােতই েবিশ  শঁ। সােপর নযাজ 

মাড়ােল আর রকা নাই! নযােজ েযন তার েবিশ লােগ।” 

 

[প�বটীেত সহচরীর কীতরন -- হঠাৎ েমঘ ও বড় ] 

 

        ঠাকরু বাউতলায় যাইবার সময় িসঁিথর েগাপালেক ছািতর কথা বিলয়া েগেলন। েগাপাল মা�ারেক 
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বিলেতেছন, “উিন বেল েগেলন, ছািত ঘের েরেখ আসেত।” প�বটীতলায় কীতরেনর আেয়াজন হইল। ঠাকরু 

আিসয়া বিসয়ােছন। সহচরী গান গাইেতেচন। ভেিরা চতুিদরেক েকহ বিসয়া েকহ দাড়ঁাইয়া আেছন। 

 

        গতকলয শিনবার অমাবসযা িগয়ােছ। ৈজয� মাস। আজ মেধয মেধয েমঘ কিরেতিছল। হঠাৎ বড় উপি�ত 

হইল। ঠাকরু ভিসে� িনেজর ঘের িফিরয়া আিসেলন। কীতরন ঘেরই হেব ি�র হইল। 

 

        �ীরামক�ৃ (িসঁিথর েগাপােলর �িত) -- হযাগঁা ছািতটা এেনছ? 

 

        েগাপাল -- আ�া, না। গান শনেত শনেত ভুেল েগিছ! 

 

        ছািতিট প�বটীেত পিড়য়া আেছ; েগাপাল তাড়াতািড় আিনেত েগেলন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম েয এেতা এেলােমেলা, তব ুঅত দরূ নয়! 

 

        “রাখাল এক জায়গায় িনম�েণর কথায় ১৩ই-েক বেল ১১ই! 

 

        “আর েগাপাল -- েগারর পাল! (সকেলর হাসয) 

 

        “েসই েয সযাকরােদর গেে আেছ -- একজন বলেছ, ‘েকশব’, একজন বলেছ, ‘েগাপাল’, একজন বলেছ, 

‘হির’, একজন বলেছ, ‘হর’। েস ‘েগাপােলর’ মােন েগারর পাল!” (সকেলর হাসয) 

 

        সুের� েগাপােলর উে�শয কিরয়া আনে� বিলেতেছন – ‘কানু েকাথায়?’  

 


