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চতরু্ শ  পরেে্ 

 

েছাকরা ভ�ে্র সে� আন� -- মা-কালীর আরপত্শরন   চামর  বযন --  

মােয়-ে ােয় কথা -- “েকন প চার করা ” 

 

        ে লা  াচঁটা। ঠাকরু  প�েমর েগাল  ারা�ায়।  া রুাম, লাটু। মখুেু� �াতৃ�য়, মা�ার �ভৃপত সে� সে� 

আপসয়ােছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ার �ভৃপতর �পত) -- েকন একেঘেয় হ ?  রা ৈ �  আর েগাড়ঁা, মেন কের আমাে্র 

মতই পঠক, আর স  ভুল। েয কথা  েলপছ, খ ু েলেগেছ। (সহােসব) হাপতর মাথায় অ�শু মারেত হয়। মাথায় নাপক 

 ে্র েকাষ থােক। (সকেলর হাসব) 

 

        ঠাকরু এই ার েছাকরাে্র সে� ফপ�নাপ� করেত লাগেলন। 

 

        �ীরামক�ৃ (ভ�ে্র �পত) -- আপম এে্র (েছাকরাে্র) েক ল পনরাপমষ প্ই না। মােঝ মােঝ আশঁ েধায়া 

যল একটু একটু প্ই। তা না হেল আসে  েকন। 

 

        মখুেু�রা  ারা�া হইেত চপলয়া েগেলন।  াগােন একটু ে ড়াইে ন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �পত) -- আপম য  ... করতাম। সমাপধ হেয় েযত, েকমন এর ভা ? 

 

        মা�ার (গ�ীর াে ) -- আ�া, ে শ! 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসব) সাধ!ু সাধ!ু -- পক�  রা (মখুেু�রা) পক মেন করে ? 

 

        মা�ার -- েকন কাে�ন েতা  েলপছেলন, আ নার  ালেকর অ �া। ঈ�র-্শরন করেল  ালেকর অ �া হয়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আর  ালব, ে ৗগ�, যু া। ে ৗগ� অ �ায় ফচপকপম কের, হয়েতা েখউর মখু ে্ ে েরায়। আর 

যু া অ �ায় পসংেহর নবায় েলাকপশশা ে্য়। 

 

        “তুপম না হয়  ে্র (মখুেু�ে্র)  পুঝেয় প্ ।” 

 

        মা�ার -- আ�া, আমার ে াঝােত হে  না।  রা পক আর যােন না? 

 

        �ীরামক�ৃ েছাকরাে্র সে� একটু আেমা্-আ�া্ কপরয়া একযন ভ�েক  পলেতেছন, “আয অমা সবা, 

মার ঘের েয !” 

 

        স�বার  র আরপতর শশ  না যাইেতেছ। ঠাকরু  া রুামেক  পলেতেছন, “চল ের চল। কালীঘের!” ঠাকরু 

 া রুােমর সে� যাইেতেছন -- মা�ার  সে� আেছন। হপরশ  ারা�ায়  পসয়া আেছন ে্পখয়া ঠাকরু  পলেতেছন, 
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“এর আ ার  পুঝ ভা  লাগেলা।ম” 

 

        উঠান প্য়া চপলেত চপলেত �ী�ীরাধাকাে�র আরপত একটু ে্পখেলন। তৎ েরই মা-কালীর মপ�েরর 

অপভমেুখ যাইেতেছন। যাইেত যাইেত হাত তুপলয়া যগ�াতােক ডাপকেতেছন -- “  মা!   মা! ��ময়ী!” 

মপ�েরর স�েুখর চাতােল উ প�ত হইয়া মােক ভূপম� হইয়া �ণাম কপরেতেছন। মার আরপত হইেতেছ। ঠাকরু 

মপ�ের �ে শ কপরেলন   চামর লইয়া  বযন কপরেত লাপগেলন। 

 

        আরপত সমা� হইল। যাহারা আরপত ে্পখেতপছেলন এককােল সকেল ভূপম� হইয়া �ণাম কপরেলন। ঠাকরু 

�ীরামক�ৃ  মপ�েরর  াপহের আপসয়া �ণাম কপরেলন। মেহ� মখুেু� �ভৃপত ভে�রা  �ণাম কপরেলন। 

 

        আয অমা সবা। ঠাকরু ভা াপ � হইয়ােছন। গরগর মােতায়ারা!  া রুােমর হাত ধপরয়া মাতােলর নবায় 

টপলেত টপলেত পনেযর ঘের পফপরেলন। 

 

        ঘেরর  প�েমর েগাল  ারা�ায় ফরাশ একপট আেলা �াপলয়া প্য়া পগয়ােছ। ঠাকরু েসই  ারা�ায় আপসয়া 

একটু  পসেলন, মেুখ ‘হপর  ঁ! হপর  ঁ! হপর  ঁ’!   তে�া� নানাপ ধ  ীযম�। 

 

        পকয়ৎশণ  ের ঠাকরু ঘেরর মেধব পনেযর আসেন   ূরাসব হইয়া  পসয়ােছন। 

 

[Origin of Language -- The Philosophy of Prayer] 
 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ ভা াপ � হইয়া মার সপহত কথা কপহেতেছন --  পলেতেছন, “মা, আপম  ল  তে  তুপম 

করে  -- এ কথাই নয়। 

 

        “কথা ক য়া পক? -- েক ল ঈশারা  ই েতা নয়! েকউ  লেছ, ‘আপম খা ’, -- আ ার েকউ  লেছ, ‘যা! 

আপম  ন  না।’ 

 

        “আো, মা! যপ্ না  লতাম ‘আপম খা ’ তাহেল পক েযমন পখে্ েতমপন পখে্ থাকত না? েতামােক 

 লেলই তুপম  নে , আর পভতরটা  ধ ু বাকলু হেল তুপম  নে  না, -- তা কখন হেত  াের। 

 

        “তুপম যা আছ তাই আছ -- তে   পল েকন -- �াথরনা কপর েকন? 

 

        “ ! েযমন করা  েতমপন কপর। 

 

        “যা! স  েগাল হেয় েগল! -- েকন প চার করা !” 

 

        ঠাকরু ঈ�েরর সপহত কথা কপহেতেছন। -- ভে�রা অ াক  হইয়া  পনেতেছন। 

 

[সং�ার   ত সবার �েয়াযন -- ভ�প্গেক পশশা -- সাধুেস া ] 

 

        এই ার ভ�ে্র উ র ঠাকেুরর ্পৃ�  পড়য়ােছ। 
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        �ীরামক�ৃ (ভ�ে্র �পত) -- তােঁক লাভ করেত হেল সং�ার ্রকার। একটু পকছ ুকের থাকা চাই। 

ত সবা। তা এ যে�ই েহাক আর   ূরযে�ই েহাক। 

 

        “ে�ৗ ্ীর যখন  �হরণ করপছল, তারঁ  বাকলু হেয়  �ন  েন ঠাকরু ে্খা প্েলন। আর  লেলন -- ‘তুপম 

যপ্ কারেক কখন   � ্ান কের থাক, েতা মেন কের ে্খ -- তে  ল�া পন ারণ হে ।’ ে�ৗ ্ী  লেলন, ‘হা,ঁ 

মেন  েড়েছ। একযন ঋপষ �ান কপেেলন, -- তারঁ কপ পন েভেস পগছেলা। আপম পনেযর কা েড়র আধখানা পছেঁড় 

তােক প্ছলাম। ঠাকরু  লেলন -- তে  আর েতামার ভয় নাই’।” 

 

        মা�ার ঠাকেুরর আসেনর   ূরপ্েক  াে ােশ  পসয়া আেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �পত) -- “তুপম  টা  েুঝছ।” 

 

        মা�ার -- আ�া, সং�ােরর কথা। 

 

        �ীরামক�ৃ -- এক ার  ল ে্পখ, পক  ললাম। 

 

        মা�ার -- ে�ৗ ্ী নাইেত পগছেলন ইতবাপ্। (হাযরার �ে শ) 

 


