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দিkেণ ের নবমীপূজা িদবেস ভkসে

ীরামকৃ

pথম পিরেcদ
দিkেণ ের ীরামকৃ নেরnd, ভবনাথ pভৃিত সে
আজ নবমীপূজা, েসামবার, 29েশ েসেpmর, 1884 ী াb। eiমাt রািt pভাত হiল। মা-কালীর ম ল
আরিত হiয়া েগল। নহবত হiেত েরাশনেচৗিক pভাতী রাগরািগণী আলাপ কিরেতেছ। চা াির হেs মালীরা o
সািজ হেs bাhেণরা পু চয়ন কিরেত আিসেতেছন। মার পূজা হiেব।
ীরামকৃ aিত pতূয্েষ anকার থািকেত থািকেত uিঠয়ােছন। ভবনাথ, বাবুরাম, িনর ন o মাsার গত
রািt হiেত রিহয়ােছন। তাঁহারা ঠাকুেরর ঘেরর বারাnায় iয়ািছেলন। চkু unীলন কিরয়া েদেখন ঠাকুর
মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। বিলেতেছন -- জয় জয় dেগর্! জয় জয় dেগর্! -িঠক eকিট বালক! েকামেড় কাপড় নাi। মার নাম কিরেত কিরেত ঘেরর মেধয্ নািচয়া েবড়াiেতেছন।
িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন -- সহজানn, সহজানn! েশষ েগািবেnর নাম বারবার বিলেতেছন -pাণ েহ েগািবn মম জীবন!
ভেkরা uিঠয়া বিসয়ােছন! eকদৃে ঠাকুেরর ভাব েদিখেতেছন। হাজরাo কালীবািড়েত আেছন। ঠাকুেরর
ঘেরর দিkণ-পূবর্ বারাnায় তাঁহার আসন। লাটুo আেছন o তাঁহার েসবা কেরন! রাখাল e সময় বৃnাবেন। নেরnd
মেঝ মােঝ আিসয়া দশর্ন কেরন। আজ নেরnd আিসেবন।
ঠাকুেরর ঘেরর utরিদেক েছাট বারাnািটেত ভেkরা iয়ািছেলন। শীতকাল, তাi ঝাঁপ েদoয়া িছল।
সকেলর মুখ েধায়ার পের ei utর বারাnািটেত ঠাকুর আিসয়া eকিট মাdের বিসেলন। ভবনাথ o মাsার কােছ
বিসয়া আেছন। aনয্ানয্ ভেkরাo মােঝ মােঝ আিসয়া বিসেতেছন।
[জীবেকািট সংশয়াtা (Sceptic) -- ঈ রেকািটর sতঃিসd িব াস ]
ীরামকৃ (ভবনােথর pিত) -- িক জািনস, যারা জীবেকািট, তােদর িব াস সহেজ হয় না। ঈ রেকািটর
িব াস sতঃিসd। phাদ ‘ক’ িলখেত eেকবাের কাnা -- কৃ েক মেন পেড়েছ! জীেবর sভাব -- সংশয়াtক
বুিd! তারা বেল, হাঁ, বেট, িকnt --।
“হাজরা েকানরকেম িব াস করেব না েয, bh o শিk, শিk আর শিkমান aেভদ। যখন িনিkয় তাঁেক
bh বেল কi; যখন সৃি , িsিত, pলয় কেরন, তখন শিk বিল। িকnt eকi বst; aেভদ। aিg বলেল,
দািহকাশিk aমিন বুঝায়; দািহকাশিk বলেল, aিgেক মেন পেড়। eকটােক েছেড় আর eকটােক িচnা করবার
েজা নাi।
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“তখন pাথর্না করলুম, মা, হাজরা eখানকার মত uলেট েদবার েচ া কেc। হয় oেক বুিঝেয় েদ, নয়
eখান েথেক সিরেয় েদ। তার পরিদন, েস আবার eেস বলেল, হাঁ মািন। তখন বেল েয, িবভু সব জায়গায়
আেছন।”
ভবনাথ (সহােসয্) -- হাজরার ei কথােত আপনার eত ক েবাধ হেয়িছল?
ীরামকৃ -- আমার aবsা বদেল েগেছ। eখন েলােকর সে হাঁকডাক করেত পাির না। হাজরার সে
তকর্-ঝগড়া করব, eরকম aবsা আমার eখন নয়। যd মিlেকর বাগােন hেদ1 বলেল, মামা, আমােক রাখবার িক
েতামার icা নাi? আিম বললুম, না, েস aবsা eখন আমার নাi, eখন েতার সে হাঁকডাক করবার েজা নাi।
[পূবক
র্ থা -- কামারপুকেু র ীরামকৃ -- জগৎ ৈচতনয্ময় -- বালেকর িব াস ]
“jান আর ajান কােক বেল? -- যতkণ ঈ র দূের ei েবাধ ততkণ ajান; যতkণ েহথা েহথা েবাধ,
ততkণ jান।
“যখন িঠক jান হয়, তখন সব িজিনস ৈচতনয্ময় েবাধ হয়। আিম িশবুর সে আলাপ করতুম। িশবু তখন
খুব েছেলমানুষ -- চার-পাঁচ বছেরর হেব। o-েদেশ তখন আিছ। েমঘ ডাকেছ, িবdয্ৎ হেc। িশবু বলেছ, খুেড়া oi
চকমিক ঝাড়েছ! (সকেলর হাসয্) eকিদন েদিখ, েস eকলা ফিড়ং ধরেত যােc। কােছ গােছ পাতা নড়িছল। তখন
পাতােক বলেছ, চুপ, চুপ, আিম ফিড়ং ধরব। বালক সব ৈচতনয্ময় েদখেছ! সরল িব াস, বালেকর িব াস না হেল
ভগবানেক পাoয়া যায় না। uঃ আমার িক aবsা িছল! eকিদন ঘাস বেনেত িক কামেড়েছ। তা ভয় হল, যিদ সােপ
কামেড় থােক! তখন িক কির! েনিছলাম, আবার যিদ কামড়ায়, তাহেল িবষ তুেল লয়। aমিন েসiখােন বেস গতর্
খুঁজেত লাগলুম, যােত আবার কামড়ায়। oiরকম কিc, eকজন বলেল, িক কেcন? সব েন েস বলেল, িঠক
oiখােন কামড়ােনা চাi, েযখানিটেত আেগ কামেড়েছ। তখন uেঠ আিস। েবাধ হয় িবেছ-িটেছ কামেড়িছল।
“আর-eকিদন রামলােলর কােছ েনিছলুম, শরেত িহম ভাল। িক eকটা ে াক আেছ, রামলাল বেলিছল।
আিম কলকাতা থােক গািড় কের আসবার সময় গলা বািড়েয় eলুম, যােত সব িহমটুকু লােগ। তারপর aসুখ!”
(সকেলর হাসয্)
[ঠাকুর ীরামকৃ o ঔষধ ]
eiবার ঠাকুর ঘেরর িভতর আিসয়া বিসেলন। তাঁর পা dিট eকটু ফুেলা ফুেলা হেয়িছল। ভkেদর হাত
িদেয় েদখেত বেলন, আঙুল িদেল েডাব হয় িক না। eকটু eকটু েডাব হেত লাগল; িকnt সকেলi বলেত লাগেলন,
o িকছুi নয়।
ীরামকৃ (ভবনাথেক) -- তুi িসঁিথর মিহnরেক েডেক িদস। েস বলেল তেব আমার মনটা ভাল হেব।
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hদেয়র তখন বাগােন আিসবার hকুম িছল না। কতৃপ
র্ kীেয়রা তাঁহার uপর aসnt হiয়ািছেলন। hদেয়র icা েয, ঠাকুর বিলয়া
কিহয়া আবার তাঁহােক কেমর্ িনযুk করাiয়া েদন। hদয় ঠাকুেরর খুব েসবা কিরেতন; িকnt কটুবাকয্o বিলেতন। ঠাকুর aেনক সহয্
কিরেতন, মােঝ মােঝ খুব িতরsার কিরেতন।
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ভবনাথ (সহােসয্) -- আপনার ঔষেধ খুব িব াস। আমােদর aত নাi।
ীরামকৃ -- ঔষধ তাঁরi। িতিনi eকrেপ িচিকৎসক। গ াpসাদ বলেলন, আপিন রােt জল খােবন না।
আিম oi কথা েবদবাকয্ ধের েরেখিছ। আিম জািন, সাkাৎ ধnnির।
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