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ীরামকৃ দিkেণ ের -- বাবুরাম, মাsার, নীলক , মেনােমাহন pভৃিত ভkসে
pথম পিরেcদ
হাজরা মহাশয় -- aেহতুকী ভিk
ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের, ভkসে মধয্াhেসবার পর িনেজর ঘের বিসয়া আেছন (5i
aেkাবর, 1884)। কােছ েমেঝেত মাsার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, মুখেু jেদর হির pভৃিত -- েকহ
বিসয়া েকহ দাঁড়াiয়া আেছন। ীযুk েকশেবর মাতাঠাকুরানীর িনমntেণ গতকলয্ তাঁহােদর কলুেটালার বািড়েত
িগয়া ঠাকুর কীতর্নানn কিরয়ািছেলন।
ীরামকৃ (হাজরার pিত) -- আিম কাল েকশব েসেনর e বাটীেত (নবীন েসেনর বাটীেত) েবশ েখলুম -েবশ ভিk কের িদেল।
[হাজরা মহাশয় o তttjান -- হাজরা o তকর্বিু d ]
হাজরা মহাশয় aেনকিদন ঠাকুেরর কােছ রিহয়ােছন। “আিম jানী ei বিলয়া তাঁহার eকটু aিভমান
আেছ। েলাকজেনর কােছ ঠাকুেরর eকটু িনnাo করাo হয়। eিদেক বারাnােত িনেজর আসেন বিসয়া eকমন
হiয়া মালা জপo কেরন। ৈচতনয্েদবেক “হােলর aবতার” বিলয়া সামানয্ jান কেরন। বেলন, “ঈ র েয d
ভিk েদন, তা নয়; তাঁহার ঐ েযর্র aভাব নাi, -- িতিন ঐ যর্o েদন। তাঁেক লাভ করেল a িসিd pভৃিত শিko
হয়।” বািড়র দrন িকছু েদনা আেছ -- pায় হাজার টাকা। েসgিলর জনয্ িতিন ভািবত আেছন।
বড় কালী aিফেস কমর্ কেরন। সামানয্ েবতন। ঘের পিরবার েছেলপুেল আেছ। পরমহংসেদেবর uপর খুব
ভিk; মােঝ মােঝ আিফস কামাi কিরয়াo তাঁহােক দশর্ন কিরেত আেসন।
বড় কালী (হাজরার pিত) -- তুিম েয কি পাথর হেয়, েক ভােলা েসানা, েক মn েসানা, পরখ কের কের
েবড়াo -- পেরর িনnা aত কেরা েকন?
হাজরা -- যা বলেত হয়, oঁর কােছi বলিছ।
ীরামকৃ -- তা বেট।
হাজরা তttjান মােন বয্াখয্া কিরেতেছন।
হাজরা -- তttjান মােন িক -- না চিbশ তtt আেছ, eiিট জানা।
eকজন ভk -- চিbশ তtt িক?
হাজরা -- প ভূত, ছয় িরপু, পাঁচটা jােনিndয়, পাঁচটা কেমর্িndয়, ei সব।
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মাsার (ঠাকুরেক, সহােসয্) -- iিন বলেছন, ছয় িরপু চিbশ তেttর িভতের?
ীরামকৃ (সহােসয্) -- oi েদখ না। তttjােনর মােন িক করেছ আবার েদখ। তttjান মােন আtjান!
তৎ মােন পরমাtা, tং মােন জীবাtা। জীবাtা আর পরমাtা eক jান হেল তttjান হয়।
হাজরা িকয়ৎkণ পের ঘর হiেত বারাnায় িগয়া বিসেলন।
ীরামকৃ (মাsার pভৃিতেক) -- o েকবল তকর্ কের। ei eকবার েবশ বুেঝ েগল -- আবার খািনক পের
েযমন েতমিন।
“বড় মাছ েজার করেছ েদেখ আিম সুেতা েছেড় িদi। তা নাহেল সুেতা িছঁেড় েফলেব, আর েয ধেরেছ, েস
d জেল পড়েব। আিম তাi আর িকছু বিল না।”
[হাজরা o মুিk o ষৈড় যর্ -- মিলন o aেহতুকী ভিk ]
(মাsারেক) -- “হাজরা বেল, ‘bাhণ শরীর না হেল মুিk হয় না।’ আিম বললাম, েস িক! ভিk dারাi
মুিk হেব। শবরী বয্ােধর েমেয়, rিহদাস যার খাবার সময় ঘnা বাজত -- eরা সব শূd। eেদর ভিk dারাi মুিk
হেয়েছ! হাজরা বেল তবু!
“rবেক লয্ায়। phাদেক যত লয্ায়, rবেক তত না। নেটা বলেল ‘rেবর েছেলেবলা েথেক aত aনুরাগ’
-- তখন আবার চুপ কের।
“আিম বিল, কামনাশূনয্ ভিk, aেহতুকী ভিk -- eর বাড়া আর িকছুi নাi। o-কথা েস কািটেয় েদয়।
যারা িকছু চাiেব, তারা eেল, বড়মানুষ বয্াজার হয় -- িবরk হেয় বেল, oi আসেছন। eেল পের eকরকম sর
কের বেল ‘বসুন’! -- েযন কত িবরk। যারা িকছু চায়, তােদর eক গািড়েত িনেয় যায় না।
“হাজরা বেল, িতিন e-সব ধনীেদর মেতা নয়। তাঁর িক ঐ েযর্র aভাব েয িদেত ক হেব?
“হাজরা তখন আরo বেল -- ‘আকােশর জল যখন পেড় তখন গ া আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পুকরু - eসব েবেড় যায়; আবার েডাবা েটাবাgেলাo পিরপূণর্ হয়। তাঁর কৃপা হেল jান-ভিko েদন, -- আবার টাকাকিড়o েদন।’
“িকnt eেক মিলন ভিk বেল। dাভিkেত েকান কামনা থাকেব না। তুিম eখােন িকছু চাo না, িকnt
(আমােক) েদখেত আর (আমার) কথা নেত ভালবাস; -- েতামার িদেকo আমার মন পেড় থােক -- েকমন আেছ
-- েকন আেস না -- ei সব ভািব।
“িকছু চাo না aথচ ভালবাস -- eর নাম aেহতুকী ভিk। phােদর eিট িছল; রাজয্ চায় না, ঐ যর্ চায়
না, েকবল হিরেক চায়।”
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মাsার -- হাজরা মহাশয় েকবল ফড়র ফড়র কের বেক। চুপ না করেল িকছু হেc না।
[হাজরার aহংকার o েলাকিনnা ]
ীরামকৃ -- eক-eকবার েবশ কােছ eেস নরম হয়! -- িক gহ, আবার তকর্ কের। aহংকার যাoয়া বড়
শk। a tগাছ, ei েকেট িদেল আবার তার পর িদন েফঁকিড় েবিরেয়েছ। যতkণ তার িশকড় আেছ ততkণ
আবার হেব।
“আিম হাজরােক বিল, কাrেক িনnা কেরা না।
“নারায়ণi ei সব rপ ধের রেয়েছন। d খারাপ েলাকেকo পূজা করা যায়।
“েদখ না কুমারীপূজা। eকটা হােগ েমােত, নাক িদেয় কফ পড়েছ eমন েমেয়েক পূজা করা েকন? ভগবতীর
eকিট rপ বেল।
“ভেkর িভতর িতিন িবেশষrেপ আেছন। ভk ঈ েরর ৈবঠকখানা।
“নাu-eর খুব েডাল হেল তানপুরা ভাল হয়, -- েবশ বােজ।
(সহাসয্, রামলােলর pিত) -- “হয্াের রামলাল, হাজরা oটা িক কের বেলিছস -- ans বিহs যিদ হিরs
(স-কার িদেয়)? েযমন eকজন বেলিছল মাতারং ভাতারং খাতারং aথর্াৎ মা ভাত খােc।” (সকেলর হাসয্)
রামলাল (সহােসয্) -- aনতবর্িহযর্িদহিরsপসা ততঃ িকm।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- eiেট তুিম aভয্াস কেরা, আমায় মােঝ মােঝ বলেব।
ঠাকুেরর ঘেরর েরকািব হারাiয়ােছ। রামলাল o বৃেn িঝ েরকািবর কথা বিলেতেছন -- ‘েস েরকািব িক
আপিন জােনন?’
ীরামকৃ -- কi, eখন আর েদখেত পাi না! আেগ িছল বেট -- েদেখিছলাম।
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