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�েয়াদশ পিরে�দ
ঠাকুর �ীরামকৃ� ও �ীযু� রািধকা েগা�ামী
মুখুে� �াতৃ�য় �ভৃিত ভ�গেণর সিহত কথা কিহেত কিহেত েবলা �ায় িতনটা বািজয়ােছ। �ীযু� রািধকা
েগা�ামী আিসয়া �ণাম কিরেলন। িতিন ঠাকুর �ীরামকৃ�েক এই �থম দশর্ন করেল। বয়স আ�াজ ি�েশর
মেধয। েগা�ামী আসন �হণ কিরেলন।
�ীরামকৃ� -- আপনারা িক অৈ�তবংশ?
েগা�ামী -- আ�া, হাঁ।
ঠাকুর অৈ�তবংশ শুিনয়া েগা�ামীেক হাতেজাড় কিরয়া �ণাম কিরেতেছ।
[েগা�ামী বংশ ও �া�ণ পূজনীয় -- মহাপুরুেষর বংেশ � ]
�ীরামকৃ� -- অৈ�তেগা�ামী বংশ, -- আকেরর গুণ আেছ!
“েনেকা আেমর গােছ েনেকা আমই হয়। (ভ�েদর হাসয) খারাপ আম হয় না। তেব মািটর গুেণ একটু েছাট
বড় হয়। আপিন িক বেলন?”
েগা�ামী (িবনীতভােব) -- আে�, আিম িক জািন।
�ীরামকৃ� -- তুিম যাই বল, -- অনয্ েলােক ছাড়েব েক?
“�া�ণ, হাজার েদাষ থাকুক -- তবু ভর�াজ েগা�, শাি�লয্ েগা� বেল সকেলর পূজনী। (মা�ােরর �িত)
শ�িচেলর কথািট বল েতা!”
মা�ার চুপ কিরয়া আেছন েদিখয়া ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন -�ীরামকৃ� -- বংেশ মহাপুরুষ যিদ জে� থােকন িতিনই েটেন েনেবন-- হাজার েদাষ থাকুক। যখন গ�বর্
েকৗরবেদর ব�ী করেল যুিধি�র িগেয় তােদর মু� করেলন। েয দুেযর্াধন এত শ�তা কের, যার জনয্ যুিধি�েরর
বনবাস হেয়েছ তােকই িগেয় মু� করেলন!
“তা ছাড়া েভেকর আদর করেত হয়। েভক েদখেল সতয্ ব�র উ�ীপন হ। ৈচতনয্েদব গাধােক েভক
পিরেয় সা�া� হেয়িছেলন।
“শ�িচলেক েদখেল �ণাম কের েকন? কংস মারেত যাওয়ােত ভগবতী শ�িচল হেয় উেড় িগেয়িছেলন।
তা এখনও শ�িচল েদখেল সকেল �ণাম কের।”
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[পূব্কথ
র -- চানেক েকায়ার িসং কতৃ্ক ঠাকুে
র
রর পূজা-- ঠাকুেরর রাজভি� Loyality]
“চানেকর প�েনর িভতর ইংরাজেক আসেত েদেখ েসপাইরা েসলাম করেল। েকায়ার িসং আমােক বুিঝেয়
িদেল, ‘ইংরােজর রাজয্ তাই ইংরাজেক েসলাম করেত হ’।”
[েগা�ামীর কেছ সা�দািয়কতার িন�া -- শা� ও ৈব�ব ]
“শাে�র ত� মত ৈব�েবর পুরাণ মত। ৈব�ব যা সাধন কের তা �কােশ েদাষ নাই। তাি�েকর সব েগাপন।
তাই তাি�কেক সব েবাঝা যায় না।
(েগা�ামীর �িত) -- “আপনারা েবশ -- কত জপ কেরন, কত হিরনাম কেরন।”
েগা�ামী (িবনীতভােব) -- আ�া, আমরা আর িক করিছ! আিম কত অধম।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- দীনতা; আ�া ও েতা আেছ। আর এক আেছ, ‘আিম হিরনাম কি�, আমার আবার
পাপ! েয রাতিদন ‘আিম পাপী’ ‘আিম পাপী’ ‘আিম অধম’ ‘আিম অধম’ কের, েস তাই হেয় যায়। িক অিব�াস!
তাঁর নাম এত কেরেছ আবার বেল, ‘পাপ, পাপ!’
েগা�ামী এই কথা অবাক হইয়া শুিনেতেছ।
[পূব্কথ
র -- বৃ�াবেন ৈব�েবর েভক �হণ ১৮৬৮ �ী: ]
�ীরামকৃ� -- আিমও বৃ�াবেন েভক িনেয়িছলাম; -- পনর িদন েরেখিছলাম। (ভ�েদর �িত) সব ভাবই
িকছুিদন করতাম, তেব শাি� হেতা।
(সহােসয) “আিম সবরকম কেরিছ -- সব পথই মািন। শা�েদরও মািন, ৈব�বেদরও মািন, আবার
েবদা�বাদীেদরও মািন। এখােন তাই সব মেতর েলাক আেস। আর সকেলই মেন কের, ইিন আমােদরই মেতর
েলাক। আজকালকার ���ানীেদরও মািন।
“একজেনর একিট রেঙর গামলা িছল। গামলার আ�যর্ গুণ , েয রেঙ কাপড় েছাপােত চাইেব তার কাপড়
েসই রেঙই ছুেপ েযত।
“িক� একজন চালাক েলাক বেলিছল, ‘তুিম েয-রেঙ রেঙেছা, আমায় েসই রঙিট িদেত হেব।’ (ঠাকুর ও
সকেলর হাসয)
“েকন একেঘেয় হব? ‘অমুক মেতর েলাক তাহেল আসেব না।’ এ ভয় আমার নাই। েকউ আসুক আর না
আসুক তােত আমার বেয় েগেছ; -- েলাক িকেস হােত থাকেব, এমন িকছু আমার মেন নাই। অধর েসন বড় কেমর্র
জনয্ মােক বলেত বেলিছল-- তা ওর েস কমর্ হল ন। ও তােত যিদ িকছু মেন কের, আমার বেয় েগেছ!”
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[পূব্কথ
র -- েকশব েসেনর বাটীেত িনরাকােরর ভাব -- িবজয় েগা�ামীর সে� এঁেড়দর গদাধেরর
পাঠবািড়দশর্ -- িবজেয়র চির� ]
“আবার েকশব েসেনর বািড় িগেয় আর এক ভাব হল। ওরা িনরাকার িনরাকার কের; -- তাই ভােব বললুম,
‘মা এখােন আিনসিন, এরা েতার রূ-টুপ মােন না’।”
সা�দািয়কতার িবরুে� এই সকল কথা শুিনয়া েগা�ামী চুপ কিরয়া আে।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- িবজয় এখন েবশ হেয়েছ।
“হির হির বলেত বলেত মািটেত পেড় যায়!
“চারেট রাত পযর্� কীতর, ধয্ান এই সব িনেয় থাে। এখন েগরুয়া পের আে। ঠাকুর-িব�হ েদখেল
এেকবাের সা�া�!
“ৈচতনয্েদেবর পেটর স�ুেখ আবার সা�া!”
েগা�ামী -- রাধাকৃ� মূিতর্র স�ুে?
�ীরামকৃ� -- সা�া�! আর আচারী খুব।
েগা�ামী -- এখন সমােজ িনেত পারা যায়।
�ীরামকৃ� -- েস েলােক িক বলেব, তা অত চায় না।
েগা�ামী -- না, সমাজ তাহেল কৃতাথর্ হয়-- অমন েলাকেক েপেল।
�ীরামকৃ� -- আমায় খুব মােন।
“তােক পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। সবর্দাই বয।
“তােদর সমােজ (সাধারণ �া�সমােজ) বড় েগাল উেঠেছ।”
েগা�ামী -- আ�া, েকন?
�ীরামকৃ� -- তােক বলেছ, ‘তুিম সাকারবাদীেদর সে� েমেশা! -- তুিম েপৗৎতিল।’
“আর অিত উদার সরল। সরল না কেল ঈ�েরর কৃপা হয় না।”
[মুখেু �িদগেক িশক্ষ-- গৃহ�, “এিগেয় পড়” -- অভয্াসেযা ]
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এইবার ঠাকুর মুখেু �েদর সে� কথা কিহেতেছন। েজয্� মে� বয্বসা কেরন কাহারও চাকি কেরন না।
কিন� ি�য়নাথ ইি�িনয়ার িছেলন। এখন িকছু সং�ান কিরয়ােছন। আর চাকির কেরন না। েজয্ে�র বয়স৩৫/৩৬
হইেব। তাঁহােদর বািড় েকেদিট �ােম। কিলকাতা বাগবাজােরর তাঁহােদর বসতবাটী আেছ।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- একটু উ�ীপন হে� বেল চুপ কের েথেকা না। এিগেয় পড়। চ�ন কােঠর পর
আরও আেছ -- রূপার খি, েসানার খিন!
ি�য় (সহােসয) -- আ�া, পােয় ব�ন -- এগুেত েদয় ন।
�ীরামকৃ� -- পােয় ব�ন থাকেল িক হেব? -- মন িনেয় কথা।
“মেনই ব� মু�। দুই ব�ু-- একজন েবশয্ালেয় েগ, একজন ভাগবত শুনে। �থমিট ভাবেছ -- িধক
আমােক -- ব�ু হিরকথা শুনেছ আর আিম েকাথা পেড় রেয়ি। আর-একজন ভাবেছ, িধক আমােক, ব�ু েকমন
আেমাদ-আ�াদ করেছ, আর আিম শালা িক েবাকা! েদেখা �থমিটেক িব�ুদূেত িনেয় েগল -- ৈবকুে�। আর
ি�তীয়িটেক যমদূেত িনেয় েগল”।
ি�য় -- মন েয আমার বশ নয়।
�ীরামকৃ� -- েস িক! অভয্াস েযা। অভয্াস ক, েদখেব মনেক েযিদেক িনেয় যােব, েসইিদেকই যােব।
“মন েধাপাঘেরর কাপড়। তারপর লােল েছাপাও লাল -- নীেল েছাপাও নীল। েয রেঙ েছাপােব েসই রঙ
হেয় যােব।
(েগা�ামীর �িত) -- “আপনােদর িকছু কথা আেছ?”
েগা�ামী (অিত িবনীতভােব) -- আে� না, -- দশর্ন হ। আর কথা েতা সব শুনি।
�ীরামকৃ� -- ঠাকুরেদর দশর্ন কর।
েগা�ামী (অিত িবনীতভােব) -- একটু মহা�ভুর গুণানুকীতর্-ঠাকুর �ীরামকৃ� েগা�ামীেক গান শুনাইেতেছ:
গান -- আমার অ� েকন েগৗর হেলা!
গান -- েগারা চােহ বৃ�াবনপােন, আর ধারা বেহ দুনয়ে ৷৷
(ভাব হেব বইিক ের!) (ভাবিনিধ �ীেগৗরাে�র)
(যার অ�ঃ কৃ� বিহঃ েগৗর) (ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়)
(বন েদেখ বৃ�াবন ভােব) (সমু� েদেখ �ীযমুনা ভােব)
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(েগারা আপনার পা আপিন ধের)
[�ীযু� রািধকা েগা�ামীেক সবর্ধম-সম�য় উপেদশ ]
গান সমা� হইল -- ঠাকুর কথা কিহেতেছন।
�ীরামকৃ� (েগা�ামীর �িত) -- এ েতা আপনােদর (ৈব�বেদর) হল। আর যিদ েকউ শা�, িক েঘাষপাড়ার
মত আেস, তখন িক বলব!
“তাই এখােন সব ভাবই আেছ -- এখােন সবরকম েলাক আসেব বেল; ৈব�ব, শা�, কতর্াভজ,
েবদা�বাদী; আবার ইদানীং ���ানী।
“তাঁরই ই�ায় নানা ধমর্ নানা মত হেয়ে।
“তেব িতিন যার যা েপেট সয় তােক েসইিট িদেয়েছন। মা সকলেক মােছর েপােলায়া েদয় না। সকেলর
েপেট সয় না। তাই কাউেক মােছর েঝাল কের েদন।
“যার যা �কৃিত, যার যা ভাব, েস েসই ভাবিট িনেয় থােক।
“বােরায়ািরেত নানা মূিতর্ কে, -- আর নানা মেতর েলাক যায়। রাধা-কৃ�, হর-পাবর্ত, সীতা-রাম; িভ�
িভ� �ােন িভ� িভ� মূিতর্ রেয়ে, আর �েতয্ক মূিতর্র কােছ েলােকর িভড় হেয়। যারা ৈব�ব তারা েবিশ রাধাকৃে�র কােছ দাঁিড়েয় েদখেছ। যারা শা� তারা হর-পাবর্তীর কাে। যারা রামভ� তারা সীতা-রাম মূিতর্র কাে।
“তেব যােদর েকান ঠাকুেরর িদেক মন নাই তােদর আলাদা কথা। েবশয্া উপপিতেক ঝাঁটামারেছ, -বােরায়ািরেত এমন মূিতর্ও কে। ও-সব েলাক েসইখােন দাঁিড়েয় হাঁ কের েদেখ, আর িচৎকার কের ব�ুেদর বেল,
‘আের ও-সব িক েদখিছস, এিদেক আয়! এিদেক আয়!”
সকেল হািসেতেছন। েগা�ামী �ণাম কিরয়া িবদায় �হণ কিরেলন।
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