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িdতীয় পিরেcদ 
 

িগিরেশর শাnভাব, কিলেত শূেdর ভিk o মুিk 
 
        ীরামকৃ  -- আর আেছ spিসd আর কৃপািসd। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ভােব িবেভার হiয়া গান গািহেতেছন: 
 
 শয্ামাধন িক সবাi পায়, 
 aেবাধ মন েবােঝ না eিক দায়। 
 িশেবরi aসাধয্ সাধন মনমজােনা রাঙা পায়।। 
 indািদ সmদ সুখ তুc হয় েয ভােব মায়। 
 সদানn সুেখ ভােস, শয্ামা যিদ িফের চায়।। 
 েযাগীnd মুনীnd indd েয চরণ ধয্ােন না পায়। 
 িনgর্েণ কমলাকাn তবু েস চরণ চায়।। 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ ভাবািব  হiয়া রিহয়ােছন। িগিরশ pভৃিত ভেkরা সmুেখ আেছন। িকছুিদন পূেবর্ sার 
িথেয়টাের িগিরশ aেনক কথা বিলয়ািছেলন; eখন শাnভাব। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- েতামার e ভাব েবশ ভাল; শাnভাব, মােক তাi বেলিছলাম, মা oেক শাn 
কের দাo, যা তা আমায় না বেল। 
 
        িগিরশ (মাsাের pিত) -- আমার িজব েক েযন েচেপ ধেরেছ। আমায় কথা কiেত িদেc না। 
 
        ীরামকৃ  eখনo ভাবs aনতমুর্খ। বািহেরর বয্িk, বst kেম kেম সব ভুেল যােcন। eকটু pকৃিতs 
হiয়া মনেক নাবােcন। ভkেদর আবার েদিখেতেছন। (মাsার দৃে ) eরা সব েসখােন (দিkেণ ের) যায়; -- তা 
যায় েতা যায়; মা সব জােন। 
 
        (pিতেবশী েছাকরার pিত) -- “িকেগা! েতামার িক েবাধ হয়? মানুেষর িক কতর্বয্?” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর িক বিলেতেছন েয ঈ রলাভi জীবেনর uেdশয্? 
 
        ীরামকৃ  (নারায়েণর pিত) -- তুi পাস করিবিন? oের পাশমুk িশব, পাশবd জীব। 
 
        ঠাকুর eখন ভাবাবsায় আেছন। কােছ gাস করা জল িছল, পান কিরেলন। িতিন আপনা-আপিন বিলেতেছন, 
কi ভােব েতা জল েখেয় েফললুম! 
 

[ ীরামকৃ  o ীযুk aতুল -- বয্াকুলতা ] 
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        eখনo সnয্া হয় নাi। ঠাকুর িগিরেশর াতা ীযুk aতুেলর সিহত কথা কিহেতেছন। aতুল ভkসে  
সmুেখi বিসয়া আেছন। eকজন bাhণ pিতেবশীo বিসয়া আেছন। aতুল হাiেকাটর্-eর uিকল। 
 
        ীরামকৃ  (aতুেলর pিত) -- আপনােদর ei বলা, আপনারা di করেব, সংসারo করেব, ভিk যােত হয় 
তাo করেব। 
 
        bাhণ pিতেবশী -- bাhণ না হেল িক িসd হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? কিলেত শূেdর ভিkর কথা আেছ। শবরী, riদাস, gহক চ াল -- e-সব আেছ। 
 
        নারায়ণ (সহােসয্) -- bাhণ, d, সব eক। 
 
        bাhণ -- eক জেn িক হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর দয়া হেল িক না হয়। হাজার বৎসেরর anকার ঘের আেলা আনেল িক eকটু eকটু কের 
anকার চেল যায়? eেকবাের আেলা হয়। 
 
        (aতুেলর pিত) -- “তীb ৈবরাগয্ চাi -- েযন খাপেখালা তেরায়াল। েস ৈবরাগয্ হেল, আtীয় কালসাপ 
মেন হয়, গৃহ পাতকুয়া মেন হয়। 
 
        “আর আnিরক বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়। আnিরক ডাক িতিন নেবনi নেবন।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর যাহা বিলেলন, eকমেন িনয়া েসi সকল িচnা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (aতুেলর pিত) -- েকন? aমন আঁট বুিঝ হয় না -- বয্াকুলতা? 
 
        aতুল -- মন কi থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- aভয্াসেযাগ! েরাজ তাঁেক ডাকা aভয্াস করেত হয়। eকিদেন হয় না; েরাজ ডাকেত ডাকেত 
বয্াকুলতা আেস। 
 
        “েকবল রাতিদন িবষয়কমর্ করেল বয্াকুলতা েকমন কের আসেব? যd মিlক আেগ আেগ ঈ রীয় কথা েবশ 

নত, িনেজo েবশ বলত; আজকাল আর তত বেল না, রাতিদন েমাসােহব িনেয় বেস থােক, েকবল িবষেয়র 
কথা!” 
 

[সnয্া সমাগেম ঠাকুেরর pাথর্না -- েতজচnd ] 
 
        সnয্া হiল; ঘের বািত jালা হiয়ােছ। ীরামকৃ  ঠাকুরেদর নাম কিরেতেছন, গান গািহেতেছন o pাথর্না 
কিরেতেছন। 
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        বিলেতেছন, “হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল”; আবার “রাম রাম রাম”; আবার ‘িনতয্লীলাময়ী’। oমা, 
uপায় বল মা! “শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত”!  
 
        িগিরশেক বয্s েদিখয়া ঠাকুর eকটু চুপ কিরেলন। েতজচndেক বিলেতেছন, তুi eকটু কােছ eেস েবাস। 
 
        েতজচnd কােছ বিসেলন। িকয়ৎkণ পের মাsারেক িফsিফs কিরয়া বিলেতেছন, আমায় েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম oেদর aত টািন েকন? oরা িনমর্ল আধার -- িবষয়বুিd েঢােকিন। থাকেল uপেদশ 
ধারণা করেত পাের না। নূতন হাঁিড়েত dধ রাখা যায়, দi পাতা হাঁিড়েত dধ রাখেল dধ ন  হয়। 
 
        “েয বািটেত রসুন gেলেছ, েস বািট হাজার েধাo, রসুেনর গn যায় না।”  
 
     
 


