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িdতীয় পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃে র পরমহংস aবsা -- বালকবৎ -- unাদবৎ
ঠাকুর বারাnার িদেক eকটু িগয়া আবার ঘের িফিরয়া আিসেলন। বািহের যাiবার সময় ীযুk িব mেরর কনয্া
তাঁহােক নমsার কিরয়ািছল, তাহার বয়স 6/7 বৎসর হiেব। ঠাকুর ঘের িফিরয়া আিসেল পর েমেয়িট তাঁহার
সিহত কথা কিহেতেছ। তাহার সে আরo d-eকিট সমবয়s েছেলেমেয় আেছ।
িব mেরর কনয্া (ঠাকুর ীরামকৃে র pিত) -- আিম েতামায় নমsার করলুম, েদখেল না।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- কi, েদিখ নাi।
কনয্া -- তেব দাঁড়াo, আবার নমsার কির; -- দাঁড়াo, e পা’টা কির!
ঠাকুর হািসেত হািসেত uপেবশন কিরেলন o ভূিম পযর্n মsক নত কিরয়া কুমারীেক pিতনমsার কিরেলন।
ঠাকুর েমেয়িটেক গান গািহেত বিলেলন। েমেয়িট বিলল -- “মাiির, গান জািন না!”
তাহােক আবার aনুেরাধ করােত বিলেতেছ, “মাiির বলেল আর বলা হয়?” ঠাকুর তাহােদর লiয়া আনn
কিরেতেছন o গান নাiেতেছন। pথেম েকলুয়ার গান, তারপর, “আয় েলা েতার েখাঁপা েবঁেধ িদ, েতার ভাতার
eেল বলেব িক!” (েছেলরা o ভেkরা গান িনয়া হািসেতেছন)
[পূবক
র্ থা -- জnভূিমদশর্ন 1 -- বালক িশবরােমর চিরt -- িসoেড় hদেয়র বািড় dগর্াপূজা -- ঠাকুেরর unাদকােল
িল পূজা ]
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- পরমহংেসর sভাব িঠক পাঁচ বছেরর বালেকর মেতা। সব ৈচতনয্ময় েদেখ।
“যখন আিম o-েদেশ (কামারপুকুের), রামলােলর ভাi (িশবরাম) তখন 4/5 বছর বয়স, -- পুকেু রর ধাের
ফিড়ং ধরেত যােc। পাতা নড়েছ, আর পাতার শb পােছ হয়, তাi পাতােক বলেছ ‘েচাp! আিম ফিড়ং ধরব!’ ঝড়
বৃি হেc, আমার সে ঘেরর িভতের েস আেছ; িবdয্ৎ চমকােc, তবুo dার খুেল খুেল বািহের েযেত চায়। বকার
পর আর বািহের েগল না, uঁিক েমের েমের eক-eকবার েদখেছ, িবdয্ৎ, -- আর বলেছ, ‘খুেড়া! আবার চকমিক
ঠুকেছ’।
“পরমহংস বালেকর নয্ায় -- আtপর নাi, ঐিহক সmেnর আঁট নাi। রামলােলর ভাi eকিদন বলেছ,
‘তুিম খুেড়া না িপেস?’
“পরমহংেসর বালেকর নয্ায় গিতিবিধর িহসাব নাi। সব bhময় েদেখ -- েকাথায় যােc -- েকাথায় চলেছ
-- িহসাব নাi। রামলােলর ভাi hেদর বািড় dগর্াপূজা েদখেত িগিছল। hেদর বািড় েথেক ছটেক আপনা-আপিন
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েকাn িদেক চেল েগেছ! চার বছেরর েছেল েদেখ পেথর েলাক িজjাসা করেছ, তুi েকাথা েথেক eিল? তা িকছু
বলেত পাের না। েকবল বলেল – ‘চালা’ (aথর্াৎ েয আটচালায় পূজা হেয়েছ)। যখন িজjাসা করেল, ‘কার বািড়
েথেক eেসিছস?’ তখন েকবল – ‘দাদা’।
“পরমহংেসর আবার unােদর aবsা হয়। যখন unাদ হল, িশবিল েবােধ িনেজর িল পূজা করতাম।
জীবn িল পূজা। eকটা আবার মুkা পরােনা হত! eখন আর পাির না।”
[pিত ার পর (pিত া 1855) পূণj
র্ ানী পাগেলর সে েদখা ]
“দিkেণ ের মিnর pিত ার িকছুিদন পের eকজন পাগল eেসিছল, -- পূণর্jানী। েছঁড়া জুতা, হােত কি
-- eকহােত eকিট ভাঁড়, আঁবচারা; গ ায় ডুব িদেয় uেঠ, েকান সnয্া আিhক নাi, েকাঁচেড় িক িছল তাi েখেল।
তারপর কালীঘের িগেয় sব করেত লাগল। মিnর েকঁেপ িগেয়িছল! হলধারী তখন কালীঘের িছল। aিতিথশালায়
eরা তােক ভাত েদয় নাi -- তােত rেkপ নাi। পাত কুিড়েয় েখেত লাগল -- েযখােন কুকরু gেলা খােc। মােঝ
মােঝ কুকরু gিলেক সিরেয় িনেজ েখেত লাগল, -- তা কুকুরgেলা িকছু বেল নাi। হলধারী েপছু েপছু িগেয়িছল,
আর িজjাসা কেরিছল, ‘তুিম েক? তুিম িক পূণর্jানী?’ তখন েস বেলিছল, ‘আিম পূণর্jানী! চুপ!’
“আিম হলধারীর কােছ যখন e-সব কথা নলাম আমার বুক gর gর করেত লাগল, আর hেদেক জিড়েয়
ধরলুম। মােক বললাম, ‘মা, তেব আমারo িক ei aবsা হেব!’ আমরা েদখেত েগলাম -- আমােদর কােছ খুব
jােনর কথা -- aনয্ েলাক eেল পাগলািম। যখন চেল েগল, হলধারী aেনকখািন সে িগেয়িছল। ফটক পার হেল
হলধারীেক বেলিছল ‘েতােক আর িক বলব। ei েডাবার জল আর গ াজেল যখন েকান েভদবুিd থাকেব না, তখন
জানিব পূণর্jান হেয়েছ।’ তারপর েবশ হনহন কের চেল েগল।”
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