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ীরামকৃ (মিণর pিত) -- আcা, েলাক েয eত আকষর্ণ হেয় আেস eখােন, তার মােন িক?
মিণ -- আমার bেজর লীলা মেন পেড়। কৃ যখন রাখাল আর বৎস হেলন, তখন রাখালেদর uপর
েগাপীেদর, আর বৎসেদর uপর গাভীেদর, েবিশ আকষর্ণ হেত লাগল।
ীরামকৃ -- েস ঈ েরর আকষর্ণ। িক জােনা, মা eirপ েভলিক লািগেয় েদন আর আকষর্ণ হয়।
“আcা, েকশব েসেনর কােছ যত েলাক েযত, eখােন েতা তত আেস না। আর েকশব েসনেক কত েলাক
গেণ মােন, িবলােত পযর্n জােন -- কুiন (রানী িভেkািরয়া) েকশেবর সে কথা কেয়েছ। গীতায় েতা বেলেছ,
যােক aেনেক গেণ মােন, েসখােন ঈ েরর শিk। eখােন েতা aত হয় না?”
মিণ -- েকশব েসেনর কােছ সংসারী েলাক িগেয়েছ।
ীরামকৃ -- হাঁ, তা বেট। ঐিহক েলাক।
মিণ -- েকশব েসন যা কের েগেলন, তা িক থাকেব?
ীরামকৃ -- েকন, সংিহতা কের েগেছ, -- তােত কত িনয়ম!
মিণ -- aবতার যখন িনেজ কাজ কেরন, তখন আলাদা কথা। েযমন ৈচতনয্েদেবর কাজ।
ীরামকৃ -- হাঁ, হাঁ, িঠক।
মিণ -- আপিন েতা বেলন, -- ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, আিম যা বীজ ছিড়েয় িদেয় েগলাম, কখন না কখন
eর কাজ হেব। কািণর্েশর uপর বীজ েরেখিছল, বািড় পেড় েগেল েসi বীজ আবার গাছ হেব।
ীরামকৃ -- আcা, িশবনাথরা েয সমাজ কেরেছ, তােতo aেনক েলাক যায়।
মিণ -- আjা, েতমিন েলাক যায়।
ীরামকৃ (সহাসয্) -- হাঁ, হাঁ সংসারী েলাক সব যায়। যারা ঈ েরর জনয্ বয্াকুল -- কািমনী-কা ন তয্াগ
করেত েচ া করেছ -- eমন সব েলাক কম যায় বেট।
মিণ -- eখান েথেক eকটা েsাত যিদ বয়, তাহেল েবশ হয়। েস েsােতর টােনেত সব েভেস যােব। eখান
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েথেক যা হেব েস েতা আর eকেঘেয় হেব না।
[ ীরামকৃ o িহnু, মুসলমান, ী ান -- ৈব ব o bhjানী ]
ীরামকৃ (সহাসয্) -- আিম যার যা ভাব তার েসi ভাব রkা কির। ৈব বেক ৈব েবর ভাবিটi রাখেত
বিল, শাkেক শােkর ভাব। তেব বিল, ‘e কথা বেলা না -- আমারi পথ সতয্ আর সব িমথয্া, ভুল।’ িহnু,
মুসলমান, ী ান -- নানা পথ িদেয় eক জায়গায়i যােc। িনেজর িনেজর ভাব রkা কের, আnিরক তাঁেক
ডাকেল, ভগবান লাভ হেব!
“িবজেয়র শা িড় বেল, তুিম বলরামেদর বেল দাo না, সাকার পুেজার িক দরকার? িনরাকার সিcদানnেক
ডাকেলi হল।
“আিম বললাল, ‘aমন কথা আিমi বা বলেত যাব েকন -- আর তারাi বা নেব েকন?’ মা মাছ েরঁেধেছ - েকানo েছেলেক েপােলায়া েরঁেধ েদয়, যার েপট ভাল নয় তােক মােছর েঝাল কের েদয়। rিচেভদ,
aিধকারীেভেদ, eকi িজিনস নানাrপ কের িদেত হয়।”
মিণ -- আjা, হাঁ। েদশ-কাল-পাt েভেদ সব আলাদা রাsা। তেব েয রাsা িদেয়i যাoয়া েহাক না েকন,
dমন িদেয় আnিরক বয্াকুল হেয় ডাকেল তেব তাঁেক পাoয়া যায়। ei কথা আপিন বেলন।
[মুখেু jেদর হির -- ীরামকৃ o দান-ধয্ান ]
ঘেরর িভতর ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়া আেছন। েমেঝেত মুখেু jেদর হির, মাsার pভৃিত বিসয়া আেছন।
eকিট aপিরিচত বয্িk ঠাকুরেক pণাম কিরয়া বিসেলন। ঠাকুর পের বিলয়ািছেলন, তাঁহার চkুর লkণ ভাল না -িবড়ােলর নয্ায় কটাচkু।
ঠাকুরেক হির তামাক সািজয়া আিনয়া িদেলন।
ীরামকৃ (hঁকা হােত কিরয়া, হিরর pিত) -- েদিখ েতার -- হাত েদিখ। ei েয যব রেয়েছ -- e েবশ
ভাল লkণ।
“হাত আলগা কর েদিখ। (িনেজর হােত হিরর হাত লiয়া েযন oজন কিরেতেছন) -- েছেলমানিষ বুিd
eখনo আেছ; -- েদাষ eখনo িকছু হয় নাi। (ভkেদর pিত) -- আিম হাত েদখেল খল িক সরল বলেত পাির।
(হিরর pিত) -- েকন, রবািড় যািব -- বuর সে কথাবাতর্া কiিব -- আর iেc হয় eকটু আেমাদ-আhাদ
করিব।
(মাsােরর pিত) -- “েকমন েগা?” (মাsার pভৃিতর হাসয্)
মাsার -- আjা, নতুন হাঁিড় যিদ খারাপ হেয় যায়, তাহেল আর dধ রাখা যােব না।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- eখন েয হয় নাi তা িক কের জানেল?
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মুখেু jরা di ভাi -- মেহnd o িpয়নাথ। তাঁহারা চাকির কেরন না। তাঁহােদর ময়দার কল আেছ। িpয়নাথ
পূেবর্ iি িনয়ােরর কমর্ কিরেতন। ঠাকুর হিরর িনকট মুখেু j াতৃdেয়র কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (হিরর pিত) -- বড় ভাiিট েবশ, না? েবশ সরল।
হির -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- েছাট নািক বড় সন (কৃপণ)? -- eখােন eেস নািক aেনক ভাল হেয়েছ।
আমায় বলেল আিম িকছু জানতুম না। (হিরেক) eরা িকছু দান-টান কের িক?
হির -- েতমন েদখেত পাi না। eেদর বড়ভাi িযিন িছেলন -- তাঁর কাল হেয়েছ -- িতিন বড় ভাল িছেলন - খুব দান-ধয্ান িছল।
[ঠাকুর ীরামকৃ o েদেহর লkণ -- ৺মেহশ নয্ায়রেtর ছাt ]
ীরামকৃ (মাsার pভৃিতেক) -- শিরের লkণ েদেখ aেনকটা বুঝা ঝায়, তার হেব িক না। খল হেল হাত
ভারী হয়।
“নাক েটপা হoয়া ভাল না। শmুর নাকিট েটপা িছল। তাi aত jান েথেকo তত সরল িছল না।
“uনপাঁজেু র লkণ ভাল না। আর হাড় েপেক -- কনুেয়র গাঁট েমাটা, হাত িছেন। আর িবড়াল চkু -িবড়ােলর মত কটােচাখ।
“েঠাঁট -- েডােমর মেতা হেল -- নীচবুিd হয়। িব ুঘেরর পুrত কয়মাস eকিটং কেমর্ eেসিছল। তার হােত
েখতুম না -- হঠাৎ মুখ িদেয় বেল েফেলিছলুম, ‘o েডাম’। তারপর েস eকিদন বলেল ‘হাঁ, আমােদর ঘর েডাম
পাড়ায়। আিম েডােমর বাসন চা ারী বুনেত জািন’।
“আরo খারাপ লkণ -- eক চkু আর টয্ারা। বরং eক চkু কানা ভাল, েতা টয্ারা ভাল নয়। ভারী d o
খল হয়।
“মেহেশর (৺মেহশ নয্ায়রেtর) eকজন ছাt eেসিছল। েস বেল, ‘আিম নািsক’। েস hেদেক বলেল,
‘আিম নািsক, তুিম আিsক হেয় আমার সে িবচার কর’। তখন তােক ভাল কের েদখলাম। েদিখ, িবড়াল চkু!
“আবার চলেনেত লkণ ভাল মn েটর পাoয়া যায়।
“পুrষাে র uপর চামরািট মুসলমানেদর মেতা যিদ কাটা হয়, েস eকিট খারাপ লkণ। (মাsার pভৃিতর
হাসয্) (মাsারেক সহােসয্) তুিম oটা েদেখা -- o খারাপ লkণ।” (সকেলর হাসয্)
ঘর হiেত ঠাকুর বারাnায় েবড়াiেতেছন। সে মাsার o বাবুরাম। ীরামকৃ (হাজরার pিত) -- eকজন
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eেসিছল, -- েদখলাম িবড়ােলর মেতা চkু। েস বেল, ‘আপিন েজয্ািতষ জােনন? -- আমার িকছু ক আেছ।’ আিম
বললাম, ‘না, বরাহনগের যাo, েসখােন েজয্ািতেষর পি ত আেছ।’
বাবুরাম o মাsার নীলকে র যাtার কথা কিহেতেছন। বাবুরাম নবীন েসেনর বাটী হiেত দিkেণ ের
িফিরয়া আিসয়া কাল রােt eখােন িছেলন। সকােল ঠাকুেরর সে দিkেণ ের নবীন িনেয়াগীর বািড়েত নীলকে র
যাtা িনয়ািছেলন।
[ ীরামকৃ , মিণ o িনভৃত িচnা -- “ঈ েরর icা” -- নারােণর জনয্ ভাবনা ]
ীরামকৃ (মাsার o বাবুরােমর pিত) -- েতামােদর িক কথা হেc?
মাsার o বাবুরাম -- আjা, নীলকে র যাtার কথা হেc, -- আর েসi গানিটর কথা -- ‘শয্ামাপেদ আশ,
নদীর তীের বাস।’
ঠাকুর বারাnায় েবড়াiেত েবড়াiেত হঠাৎ মিণেক িনভৃেত হiয়া বিলেতেছন -- ঈ রিচnা যত েলােক েটর
না পায় ততi ভাল। হঠাৎ ei কথা বিলয়াi ঠাকুর চিলয়া েগেলন।
ঠাকুর হাজরার সে কথা কিহেতেছন।
হাজরা -- নীলক েতা আপনােক বেলেছ, েস আসেব। তা ডাকেত েগেল হয়।
ীরামকৃ -- না, রািt েজেগেছ, -- ঈ েরর icায় আপিন আেস, েস eক। বাবুরামেক নারােণর বািড় িগয়া
েদখা কিরেত বিলেতেছন। নারাণেক সাkাৎ নারায়ণ েদেখন। তাi তােক েদখবার জনয্ বয্াকুল হiয়ােছন।
বাবুরামেক বিলেতেছন -- “তুi বরং eকখান iংরাজী বi িনেয় তার কােছ যাস।”
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