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ীরামকৃ  দিkেণ ের ভkসে  o কিলকাতায় ৈচতনয্লীলা-দশর্ন 
 

pথম পিরেcদ 
 

রাখাল, নারাণ, িনতয্েগাপাল o েছাটেগাপােলর সংবাদ 
 
        আজ রিববার, ( kা িdতীয়া) 6i আি ন, 1291, 21েশ েসেpmর, 1884। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের 
aেনকgিল ভk সমেবত হiয়ােছন। রাম, মেহnd মুখুেj, চুিনলাল, মাsার iতয্ািদ aেনেক আেছন। 
 
        চুিনলাল সেব ীবৃnাবন হiেত িফিরয়ােছন। েসখােন িতিন o রাখাল বলরােমর সে  িগয়ািছেলন। রাখাল o 
বলরাম eখনo েফেরন নাi। িনতয্েগাপালo বৃnাবেন আেছন। ঠাকুর চুিনলােলর সিহত বৃnাবেনর কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- রাখাল েকমন আেছ? 
 
        চুিন -- আেj, িতিন eখন আেছন ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- িনতয্েগাপাল আসেব না? 
 
        চুিন -- বলরামবাবু বেলেছন, ভাল uপযুk েলােকর সে  পািঠেয় েদব। নাম েদন নাi। 
 
        ঠাকুর মেহnd মুখুেjর সে  নারােণর কথা কিহেত লািগেলন। নারাণ s ুেল পেড়। 16।17 বৎসর বয়স। 
ঠাকুেরর কােছ মােঝ মােঝ আেস। ঠাকুর বড় ভালবােসন। 
 
        ীরামকৃ  -- খুব সরল; না? 
 
        ‘সরল’ eiকথা বিলেত বিলেত ঠাকুর েযন আনেn পিরপূণর্ হiেলন। 
 
        মেহnd -- আেj হাঁ, খুব সরল। 
 
        ীরামকৃ  -- তার মা েসিদন eেসিছল। aিভমানী েদেখ ভয় হল। তারপর েতামরা eখােন আেসা, কােpন 
আেস, -- e-সব েসিদন েদখেত েপেল। তখন aবশয্ ভাবেল েয, ধু নারাণ আেস আর আিম আিস, তা নয়। 
(সকেলর হাসয্) িমছির e-ঘের িছল তা েদেখ বলেল, েবশ িমছির! তেবi জানেল, খাবার-দাবার েকান aসুিবধা 
নাi। 
 
        “তােদর সামেন বুিঝ বাবুরামেক বললুম, নারােণর জনয্ আর েতার জনয্ ei সেnশgিল েরেখ েদ। তারপর 
গিণর মা oরা সব বলেল, মা েগা, েনৗকাভাড়ার জনয্ যা কের! আমায় বলেল েয আপিন নারাণেক বলুন যােত 
িবেয় কের। েস কথায় বললুম, o-সব aদৃে র কথা। oেত কথা েদব েকন? (সকেলর হাসয্) 
 



1884, 21েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        “ভাল কের পড়া না কের না; তাi বলেল, আপিন বলুন, যােত ভাল কের পেড়। আিম বললুম, পিড়স ের। 
তখন আবার বেল, eকটু ভাল কের বলুন। (সকেলর হাসয্) 
 
        (চুিনর pিত) “হয্াঁ গা, েগাপাল আেস না েকন?” 
 
        চুিন -- রk আেমশা হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- oষুধ খােc? 
 

[িথেয়টার o েবশয্ার aিভনয় -- পূবর্কথা -- েবলুনদশর্ন o ীকৃে র udীপন ] 
 
        ঠাকুর আজ কিলকাতায় sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiেবন। sার িথেয়টাের তখন েযখােন 
aিভনয় হiত, আজকাল েসখােন েকািহনূর িথেয়টার। মেহnd মুখুেjর সে  তাঁহার গািড় কিরয়া aিভনয় েদিখেত 
যাiেবন। েকাn খােন বিসেল ভাল েদখা যায়, েসi কথা হiেতেছ। েকu েকu বলেলন, eকটাকার িসেট বসেল 
েবশ েদখা যায়। রাম বলেলন, েকন, uিন বেk বসেবন। 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন। েকহ েকহ বিলেলন, েবশয্ারা aিভনয় কের। ৈচতনয্েদব, িনতাi e-সব aিভনয় তারা 
কের। 
 
        ীরামকৃ  (ভkিদগেক) -- আিম তােদর মা আনnময়ী েদখব। 
 
        “তারা ৈচতনয্েদব েসেজেছ, তা হেলi বা। েশালার আতা েদখেল সতয্কার আতার udীপন হয়। 
 
        “eকজন ভk রাsায় েযেত েযেত েদেখ, কতকgিল বাবলাগাছ রেয়েছ। েদেখ ভkিট eেকবাের ভাবািব । 
তার মেন হেয়িছল েয, oi কােঠ শয্ামসুnর বাগােনর েকাদােলর েবশ বাঁট হয়! aমিন শয্ামসুnরেক মেন 
পেড়েছ! যখন গেড়র মােঠ েবলুন েদখেত আমায় িনেয় িগেয়িছল, তখন eকিট সােহেবর েছেল eকটা গােছ েঠসান 
িদেয় িtভ  হেয় দাঁিড়েয়িছল। েদখাo যা, aমিন কৃে র udীপন হল; aমিন সমািধs হেয় েগলাম! 
 
        “ৈচতনয্েদব েমড়গাঁ িদেয় যািcেলন! নেলন, গাঁেয়র মািটেত েখাল ৈতয়ার হয়! যাi েশানা aমিন 
ভাবািব  হেয় েগেলন। 
 
        “ ীমতী েমঘ িক ময়ূেরর ক  েদখেল আর িsর থাকেত পারেতন না। ীকৃে র udীপন হেয় বাহয্শূনয্ হেয় 
েযেতন।” 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের আবার কথা কিহেতেছন -- “ ীমতীর মহাভাব। 
েগাপীেpেম েকান কামনা নাi। িঠক ভk েয, েস েকান কামনা কের না। েকবল dাভিk pাথর্না কের; েকান শিk 
িক িসdাi িকছু চায় না।” 


