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আমেমাkারী দাo -- গৃহেsর কতর্বয্ কতিদন? 
 
        ৈtেলাকয্ -- মহাশয়, eঁেদর সময় কi; iংেরেজর কমর্ করেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  (সদরoয়ালার pিত) -- আcা তাঁেক আমেমাkারী দাo। ভাল েলােকর uপর যিদ েকu ভার 
েদয়, েস েলাক িক আর মn কের? তাঁর uপর আnিরক সব ভার িদেয় তুিম িনি n হেয় বেস থাক। িতিন যা কাজ 
করেত িদেয়েছন, তাi কেরা। 
 
        “িবড়ালছানা পােটায়ারী বুিd নাi। মা মা কের। মা যিদ েহঁেসেল রােখ েসiখােনi পেড় আেছ। েকবল িমu 
িমu কের ডােক। মা যখন গৃহেsর িবছানায় রােখ, তখনo েসi ভাব। মা মা কের।” 
 
        সদরoয়ালা -- আমরা গৃহs, কতিদন e-eব কতর্বয্ করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- েতামােদর কতর্বয্ আেছ বiিক? েছেলেদর মানুষ করা, stীেক ভরণেপাষণ করেত, েতামার 
aবতর্মােন stীর ভরণেপাষেণর েযাগাড় কের রাখেত হেব। তা যিদ না কর, তুিম িনদর্য়। কেদবািদ দয়া 
েরেখিছেলন। দয়া যার নাi েস মানুষi নয়। 
 
        সদরoয়ালা -- সnান pিতপালন কতিদন? 
 
        ীরামকৃ  -- সাবালক হoয়া পযর্n। পািখ বড় হেল যখন েস আপনার ভার িনেত পাের, তখন তােক ধাড়ী 
েঠাকরায়, কােছ আসেত েদয় না। (সকেলর হাসয্) 
 
        সদরoয়ালা -- stীর pিত িক কতর্বয্? 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম েবঁেচ থাকেত থাকেত ধেমর্াপেদশ েদেব, ভরণেপাষণ করেব। যিদ সতী হয়, েতামার 
aবতর্মােন তার খাবার েযাগাড় কের রাখেত হেব। 
 
        “তেব jােনাnাদ হেল আর কতর্বয্ থােক না। তখন কালকার জনয্ তুিম না ভাবেল ঈ র ভােবন। 
jােনাnআদ হেল েতামার পিরবারেদর জনয্ িতিন ভাবেবন। যখন জিমদার নাবালক েছেল েরেখ মের যায়, তখন 
aিছ েসi নাবালেকর ভার লয়। e-সব আiেনর বয্াপার তুিম েতা সব জান।” 
 
        সদরoয়ালা -- আjা হাঁ। 
 
        িবজয় েগাsামী -- আহা! আহা! িক কথা! িযিন aননয্মন হেয় তাঁর িচnা কেরন, িযিন তাঁর েpেম পাগল, 
তাঁর ভার ভগবান িনেজ বহন কেরন! নাবালেকর aমিন ‘aিছ’ eেস েজােট। আহা! কেব েসi aবsা হেব। যােদর 
হয় তারা িক ভাগয্বান! 
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        ৈtেলাকয্ -- মহাশয়, সংসাের যথাথর্ িক jান হয়? ঈ রলাভ হয়? 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েকন েগা, তুিম েতা সাের-মােত আেছা। (সকেলর হাসয্) ঈ ের মন েরেখ 
সংসাের আেছা েতা। েকন সংসাের হেব না? aবশয্ হেব। 
 

[সংসাের jানীর লkণ -- ঈsরলােভর লkণ – জীবnুk ] 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসাের jানলাভ হেয়েছ তার লkণ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- হিরনােম ধারা আর পুলক। তাঁর মধরু নাম েনi শরীর েরামা  হেব আর চkু িদেয় ধারা 
েবেয় পড়েব। 
 
        “যতkণ িবষয়াসিk তােক, কািমনী-কা েন ভালবাসা থােক, ততkণ েদহবুিd যায় না। িবষয়াসিk যত 
কেম ততi আtjােনর িদেক চেল েযেত পারা যায়, আর েদহবুিd কেম। িবষয়াসিk eেকবাের চেল েগেল 
আtjান হয়, তখন আtা আলাদা আর েদহ আলাদা েবাধ হয়। নািরেকেলর জল না কুেল দা িদেয় েকেট শাঁস 
আলাদা, মালা আলাদা করা কিঠন হয়। জল যিদ িকেয় যায়, তাহেল নড় নড় কের, শাঁস আলাদা হেয় যায়। eেক 
বেল খেড়া নািরেকল। 
 
        “ঈ রলাভ হেল লkণ ei েয, েস বয্িk খেড়া-নািরেকেলর মেতা হেয় যায় -- েদহাtবুিd চেল যায়। 
েদেহর সুখ-dঃেখ তার সুখ-dঃখ েবাধ হয় না। েস বয্িk েদেহর সুখ চায় না। জীবnুk হেয় েবড়ায়। 
 
        ‘কালীর ভk জীবnুk িনতয্ানnময়।’ 
 
        “যখন েদখেব ঈ েরর নাম করেতi ar আর পুলক হয়, তখন জানেব, কািমনী-কা েন আসিk চেল 
েগেছ, ঈ রলাভ হেয়েছ। েদশলাi যিদ কেনা হয়, eকটা ঘষেলi দপ কের jেল uেঠ। আর যিদ িভেজ হয়, 
প াশটা ঘষেলo িকছু হয় না। েকবল কািঠgেলা েফলা যায়। িবষয়রেস েরােস থাকেল, কািমনী-কা ন-রেস মন 
িভেজ থাকেল, ঈ েরর udীপনা হয় না। হাজার েচ া কর, েকবল প ম। িবষয়রস কেুল তৎkণাৎ udীপন 
হয়।” 
 

[uপায় বয্াকুলতা -- িতিন েয আপনার মা ] 
 
        ৈtেলাকয্ -- িবষয়রস েকাবার eখন uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- মার কােছ বয্াকুল হেয় ডােকা। তাঁর দশর্ন হেল িবষয়রস িকেয় যােব; কািমনী-কা েন 
আসিk সব দূের চেল যােব। আপনার মা েবাধ থাকেল ekেণi হয়। িতিন েতা ধমর্-মা নন। আপনারi মা। বয্াকুল 
হেয় মার কােছ আbার কর। েছেল ঘুিড় িকনবার জনয্ মার আঁচল ধের পয়সা চায় -- মা হয়েতা আর েমেয়েদর 
সে  গl পরেছ। pথেম মা েকানমেত িদেত চায় না। বেল, ‘না, িতিন বারণ কের েগেছন, িতিন eেল বেল িদব, 
ekণi ঘুিড় িনেয় eকটা কা  করিব।’ যখন েছেল কাঁদেত r কের, েকান মেত ছােড় না, মা aনয্ েমেয়েদর 
বেল, ‘েরাস মা, e-েছেলটােক eকবার শাn কের আিস।’ ei কথা বেল, চািবটা িনেয় কড়াৎ কড়াৎ কের বাk 
খুেল eকটা পয়সা েফেল েদয়। েতামারo মার কােছ আbার কেরা, িতিন aবশয্ েদখা িদেবন। আিম িশখেদর oi 
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কথা বেলিছলাম। তারা দিkেণ র-কালীবািড়েত eেসিছল; মা-কালীর মিnেরর সmুেখ বেস কথা হেয়িছল। তারা 
বেলিছল, ‘ঈ র দয়াময়’। িজjাসা করলুম, ‘িকেস দয়াময়?’ তারা বলেল, েকন মহারাজ! িতিন সবর্দা আমােদর 
েদখেছন, আমােদর ধমর্ aথর্ সব িদেcন, আহার েযাগােcন। আিম বললুম, যিদ কােরা েছেলপুেল হয়, তােদর 
খবর তােদর খাoয়ার ভার, বাপ েনেব, না, েতা িক বামুনপাড়ার েলােক eেস েনেব? 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! িতিন িক তেব দয়াময় নন? 
 
        ীরামকৃ  -- তা েকন েগা? o eকটা বললুম; িতিন েয বড় আপনার েলাক! তাঁর uপর আমােদর েজার 
চেল! আপনার েলাকেক eমন কথা পযর্n বলা যায়, “িদিব না ের শালা।” 
 


