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স�ম পিরে�দ 

 

নারােণর জনয  াাকেরর  াানা -- োা�গেরর  �গণ -- �ীরামােৃ�র সমািধ ও নেরে�র গান 

 

         াাকেরর ঘের অেনা  � সমাগত হইয়ােছন। োা�গেরর  �েদর মেধয  াজন সাধা ননতন  িসয়ােছন 

-- ায়ঃ�ম প�ােশর উপর। েদিখেল োাধ হয়, ি তের খকা পাি�তযাি মান  েছ। াথা ািহেত ািহেত িতিন 

ািলেতেছন, “সমক� ম�েনর  েগ িা চ� িছল না?  -সা মীমাংসা ো ারো?” 

 

        মা�ার (সহােসয) -- ‘��া� িছল না যখন মক�মালা োাথায় েপিল?’ 

 

        সাধা (িার� হইয়া) -- ও  লাদা াথা। 

 

        ঘেরর মেধয দাাঁ াইয়া  াাকর মা�ারো হ াৎ ািলেতেছন, “েস  েসিছল -- নারাণ।” 

 

        নের� াারা�ায় হাজরা � ৃিতর সিহত াথা ািহেতেছন -- িাচােরর শ�  াাকেরর ঘর হইেত শনা 

যাইেতেছ। 

 

        �ীরামা�ৃ -- খকা াােত পাের!  খন াািঁর  াানায় াঁ পেঁেছ। 

 

        মা�ার --  �া, হাা। 

 

        �ীরামা�ৃ -- িাপদো স�দ�ান ারো ােলিছল িানা। িা? 

 

        মা�ার --  �া, মেনর ালটা খকা  েছ। 

 

        াঁাালী -- োান টা াম? [ াাকর িনেজর  সেন ািসয়ােছন।] 

 

        োা�গেরর  ািট  �  াাকরো ািলেতেছন -- মহাশয়, ইিন (সাধা)  পনাো েদখেত  েসেছন --  ার 

িা িা িজ�াসয  েছ। 

 

        সাধা েদহ ও ম�া উ�ত ািরয়া ািসয়া  েছন। 

 

        সাধা -- মহাশয়, উপায় িা? 

 

[ঈ�রদশরেনর উপায়, গুাাোয িা�াস -- শাে�র ধারণা াখন ] 

 

        �ীরামা�ৃ -- গুাাোয িা�াস। তাার াাায ধের ধের েগেল  গাানো লা  ারা যায়। েযমন সকেতার িখ 

ধের ধের েগেল া�লা  হয়। 
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        সাধা -- তাাো িা দশরন ারা যায়? 

 

        �ীরামা�ৃ -- িতিন িাষয়াকি�র অেগাচর। াািমনী-াা�েন  সি�র েলশ থাােল তাাো পাওয়া যায় না। 

িা� শ�মন, শ�াকি�র েগাচর -- েয মেন, েয াকি�েত,  সি�র েলশমা� নাই। শ�মন, শ�াকি�,  র শ�  আা 

--  াই িজিনস। 

 

        সাধা -- িা� শাে� ালেছ, ‘যেতা াােচা িনাতরেে অ�াপয মনসা সহ।’ -- িতিন াাায-মেনর অেগাচর। 

 

        �ীরামা�ৃ -- ও থাক  থাক । সাধন না ারেল শাে�র মােন োাঝা যায় না। িসি� িসি� ালেল িা হো? 

পি�েতরা ে�াা সা ফঁর ফঁর াের ােল। িা� তােত িা হো? িসি� গায় মাখেলও েনশা হয় না, েখেত হয়। 

 

        “শধক ালেল িা হো ‘দেধ  েছ মাখন’, ‘দেধ  েছ মাখন’? দধো দই েপেত ম�ন ার, তো েতা হো!” 

 

        সাধা -- মাখন েতালা -- ও-সা েতা শাে�র াথা। 

 

        �ীরামা�ৃ -- শাে�র াথা ালেল াা শনেল িা হো? ধারণা ারা চাই। পাািজেত িলেখেছ িাশ  ঁা জল। 

পাািজ িটপেল  াটকও পেঁ না। 

 

        সাধা -- মাখন েতালা --  পিন তকেলেছন? 

 

        �ীরামা�ৃ --  িম িা ােরিছ  র না ােরিছ -- েস াথা থাা।  র  -সা াথা োাঝােনা াঁ শ�। 

োউ যিদ িজ�াসা াের -- িঘ িারাম েখেত। তার উৎর -- োমন িঘ, না েযমন িঘ! 

 

        “ -সা জানেত েগেল সাধকস� দরাার। োান টা ােফর নাঁী, োান টা িপেৎর নাঁী, োান টা াায়কর নাঁী -- 

 টা জানেত েগেল ৈােদযর সে� থাাা দরাার।” 

 

        সাধা -- োউ োউ অেনযর সে� থাােত িার� হয়। 

 

        �ীরামা�ৃ -- েস �ােনর পর --  গাানলাে র পর --  েগ সাধকস� চাই না? 

 

        সাধা চকপ ািরয়া  েছন। 

 

        সাধা (িায়ৎকণ পের, গরম হইয়া) --  পিন তাাো যিদ জানেত েপেরেছন ালকন -- �তযেকই েহাা  র 

অনক োই েহাা। ই�া হয় পােরন ালকন, না হয় না ালকন। 

 

        �ীরামা�ৃ (ঈষৎ হািসেত হািসেত) -- িা ালোা! োাল   াস ালা যায়। 

 

        সাধা -- তাই ালকন। 

 

        নের� গান গািহোন। নের� ািলেতেছন, পােখায়াজটা  নেল না। 
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        েছাট েগাপাল -- মিহম (মিহমাচরণ) াাাকর  েছ -- 

 

        �ীরামা�ৃ -- না, ওর িজিনস  েন াাজ নাই। 

 

         েগ োা�গেরর  ািট  � াােলায়ািত গান গািহেতেছন। 

 

        গােনর সময়  াাকর সাধোর অা�া  া- াাার েদিখেতেছন। গায়া নেরে�র সিহত গানাাজনা স�ে� 

েঘারতর তার ািরেতেছন। 

 

        সাধা গায়াো ালেছন, তকিমও েতা াাপক াম নও।  -সা তোর িা দরাার! 

 

         র- াজন তোর েযাগ িদয়ািছেলন --  াাকর সাধাো ািলেতেছন, “ পিন  াো িাছক াােলন না?” 

 

        �ীরামা�ৃ োা�গেরর  �েদর ালেছন, “াই  পনােদর সে�ও  র  াল ােন না েদখিছ।” 

 

        নের� গান গািহেতেছন: 

 

 যাো িা েহ িদন  মার িাফেল চিলেয়, 

  িছ নাথ িদাািনিশ  শাপথ িনরিখেয়। 

 

        সাধা গান শিনেত শিনেত ধযান� হইয়ােছন।  াাকেরর ত�েপােশর উৎের দিকণাসয হইয়া ািসয়া  েছন। 

োলা ৩টা-৪টা হইো। পি�েমর েরা�  িসয়া তাাহার গােয় পিঁয়ােছ।  াাকর তাঁাতািঁ  ািট ছািত লইয়া তাহার 

পি�মিদো রািখেলন। যাহােত েরৗ� সাধোর গােয় না লােগ। 

 

        নের� গান গািহেতেছন: 

 

 মিলন পি�ল মেন োমেন ডািাা েতামায়। 

 পাের িা তৃণ পিশেত �লে অনল যথায় ৷৷ 

 তকিম পকেণযর  ধার, �লে অনলসম। 

  িম পাপী তৃণসম, োমেন পনিজা েতামায় ৷৷ 

 শিন তা নােমর গেণ, তের মহাপাপী জেন। 

 লইেত পিা� নাম াাােপ েহ মম হদয় ৷৷ 

 অ য� পােপর েসাায়, জীান চিলয়া যায়। 

 োমেন ািরা  িম পিা� পথ  �য় ৷৷ 

   পাতাী নরাধেম, তার যিদ দয়াল নােম। 

 াল াের োেশ ধের, দাও চরেণ  �য় ৷৷ 


