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িdতীয় পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ ভkসে
কীতর্নােn ঠাকুর ীরামকৃ , িবজয়, নেরnd o aনয্ানয্ ভেkরা আসন gহণ কিরেলন। সকেলর দৃি
ঠাকুেরর িদেক। সnয্ার িকছু িবলm আেছ। ঠাকুর ভkেদর সিহত কথা কিহেতেচন। তাঁহােদর কুশল p
কিরেতেছন। েকদার aিত িবনীতভােব হাতেজাড় কিরয়া aিত মৃd o িম কথায় ঠাকুেরর কােছ িক িনেবদন
কিরেতেছন। কােছ নেরnd, চুিন, সুেরnd , রাম, মাsার o হিরশ।
েকদার ( ীরামকৃে র pিত, িবনীতভােব) -- মাথােঘারাটা িকেস েসের যােব?
ীরামকৃ (সেস্nেহ) -- o হয়; আমার হেয়িছল! eকটু eকটু বাদােমর েতল িদেবন। েনিছ, িদেল সাের।
েকদার -- েয আjা।
ীরামকৃ (চুিনর pিত) -- িকেগা, েতামরা সব েকমন আছ?
চুিন -- আjা, eখন সব ম ল। বৃnাবেন বলরামবাবু, রাখাল eঁরা সব ভাল আেছন।
ীরামকৃ -- তুিম aত সেnশ েকন পািঠেয়ছ?
চুিন -- আjা, বৃnাবন েথেক eেসিছ -চুিনলাল বলরােমর সে
সmpিত িফিরয়ােছন।

ীবৃnাবেন িগয়ািছেলন o কয়মাস িছেলন। ছুিট েশষ হiয়ােছ, তাi কিলকাতায়

ীরামকৃ (হিরেশর pিত) -- তুi di-eকিদন পের যাস। aসুখ কেরেছ, আবার েসখােন পড়িব।
(নারােণর pিত, সেsেহ) -- ‘েবাs কােছ eেস েবাs! কাল যাস -- িগেয় েসখােন খািব। (মাsারেক
েদখাiয়া) eর সে যািব? (মাsােরর pিত) িকেগা?
মাsােরর েসi িদনi ঠাকুেরর সে যাiবার icা। তাi িচnা কিরেতেছন। সুেরnd aেনকkণ িছেলন, মােঝ
eকবার বািড় িগয়ািছেলন। বািড় হiেত আিসয়া ঠাকুেরর কােছ দাঁড়াiেলন।
সুেরnd কারণ পান কেরন। আেগ বড় বাড়াবািড় িছল। ঠাকুর সুেরেndর aবsা েদিখয়া িচিnত হiয়ািছেলন।
eেকবাের পানতয্াগ কিরেত বিলেলন না। বিলেলন, সুেরnd! েদখ, যা খােব, ঠাকুরেক িনেবদন কের িদেব। আর
েযন মাথা টেল না o পা টেল না। তাঁেক িচnা করেত করেত েতামার আর পান করেত ভাল লাগেব না। িতিন
কারণানnদািয়নী। তাঁেক লাভ করেল সহজানn হয়।
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সুেরnd কােছ দাঁড়াiয়া আেছন। ঠাকুর তাঁর িদেক দৃি পাত কিরয়া বিলয়া uিঠেলন, তুিম কারণ েখেয়ছ?
বিলয়াi ভােব আিব ।
সnয্া হiল। িকি ৎ বাহয্ লাভ কিরয়া ঠাকুর মার নাম কিরয়া আনেn গান ধিরেলন:
িশব সে সদা রে আনেn মগনা,
সুধাপােন ঢল ঢল ঢেল িকnt পেড় না (মা)।
িবপরীত রতাতুরা, পদভের কাঁেপ ধরা,
uভেয় পাগেলর পারা, লjা ভয় আর মােন না।
সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ হিরনাম কিরেতেছন। মােঝ মােঝ হাততািল িদেতেছন। সুsের বিলেতেছন
-- হিরেবাল, হিরেবাল, হিরময় হিরেবাল; হির হির হেরােবাল।
আবার রামনাম কিরেতেছন, -- রাম, রাম, রাম, রাম! রাম, রাম, রাম, রাম, রাম!
[ঠাকুেরর pাথর্না -- How to Pray]
ঠাকুর eiবার pাথর্না কিরেতেছন -- “o রাম! o রাম! আিম ভজনহীন, সাধনহীন, jানহীন, ভিkহীন -আিম িkয়াহীন! রাম শরণাগত! o রাম শরণাগত! েদহসুখ চাiেন রাম! েলাকমানয্ চাiেন রাম! a িসিd চাiেন
রাম! শতিসিd চাiেন রাম! শরণাগত, শরণাগত! েকবল ei কেরা -- েযন েতামার ীপাদপেd dাভিk হয়
রাম! আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg হi না, রাম! o রাম, শরণাগত!”
ঠাকুর pাথর্না কিরেতেছন, সকেল eকদৃে তাঁহার িদেক চািহয়া রিহয়ােছন। তাঁহার কrণামাখা sর িনয়া
aেনেক arসংবরণ কিরেত পািরেতেছন না।
রাম কােছ আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন।
ীরামকৃ (রােমর pিত) -- রাম! তুিম েকাথায় িছেল?
রাম -- আjা, uপের িছলাম।
ঠাকুর o ভkেদর েসবার জনয্ রাম আেয়াজন কিরেতিছেলন।
ীরামকৃ (রােমর pিত, সহােসয্) -- uপের থাকার চাiেত িনেচ থাকা িক ভাল নয়? িনচু জিমেত জল
জেম, uঁচু জিম েথেক জল গিড়েয় চেল আেস।
রাম (হািসেত হািসেত) -- আjা, হাঁ।
ছােদ পাতা হiয়ােছ। রামচnd ঠাকুর o ভkগণ লiয়া েগেলন o পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiেলন। uৎসবােn
ঠাকুর ীরামকৃ , িনর ন, মাsার pভৃিত সে aধেরর বািড় গমন কিরেলন। েসখােন মা আিসয়ােছন। আজ
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মহা মী! aধেরর িবেশষ pাথর্না, ঠাকুর থািকেবন, তেব তাঁহার পুজা সাথর্ক হiেব।
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