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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o তাঁহার নেরndেক সnয্ােসর uপেদশ 
 
        নেরnd আিসয়া pণাম কিরয়া বিসেলন। ীরামকৃ  নেরেndর সে  কথা কিহেতেছন। কথা কিহেত কিহেত 
েমেঝেত আিসয়া বিসেলন। েমেঝেত মাdর পাতা। eতkেণ ঘর েলােক পিরপূণর্ হiয়ােছ। ভেkরাo আেছন, 
বািহেরর েলাকo আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- ভাল আিছস? তুi নািক িগিরশ েঘােষর oখােন pায়i যাস? 
 
        নেরনd -- আেj হাঁ, মােঝ মােঝ যাi। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র িনকট িগিরশ কয়মাস হiল নূতন আসা যাoয়া কিরেতেছন। ঠাকুর বেলন, িগিরেশর 
িব াস আঁকেড় পাoয়া যায় না। েযমন িব াস, েতমিন aনুরাগ। বািড়েত ঠাকুেরর িচnায় সবর্দা মােতায়ারা হেয় 
থােকন। নেরnd pায় যান, হিরপদ, েদেবnd o aেনক ভk তাঁর বািড়েত pায় যান; িগিরশ তাঁহােদর সে  েকবল 
ঠাকুেরর কথাi কন। িগিরশ সংসাের থােকন, িকnt ঠাকুর েদিখেতেছন নেরnd সংসাের থািকেবন না -- কািমনী-
কা ন তয্াগ কিরেবন। ঠাকুর নেরেndর সিহত কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- তুi িগিরশ েঘােষর oখােন েবিশ যাস? 
 

[সnয্ােসর aিধকারী -- েকৗমারৈবরাগয্ -- িগিরশ েকাn থােকর -- রাবণ o aসুরেদর pকৃিতেত েযাগ o েভাগ ] 
 
        “িকnt রসুেনর বািট যত েধাo না েকন, গn eকটু থাকেবi। েছাকরারা d আধার! কািমনী-কা ন sশর্ 
কের নাi; aেনকিদন ধের কািমনী-কা ন ঘাঁটেল রসুেনর গn হয়। 
 
        “েযমন কােক েঠাকরান আম। ঠাকুরেদর েদoয়া যায় না, িনেজরo সেnহ। নূতন হাঁিড় আর দiপাতা হাঁিড়। 
দiপাতা হাঁিড়েত dধ রাখেত ভয় হয়। pায় dধ ন  হেয় যায়। 
 
        “oরা থাক আলাদা। েযাগo আেছ, েভাগo আেছ। েযমন রাবেণর ভাব -- নাগকনয্া েদবকনয্াo েনেব, 
রামেকo লাভ করেব। 
 
        “aসুররা নানা েভাগo কেc, আবার নারায়ণেকo লাভ কেc।” 
 
        নেরnd -- িগিরশ েঘাষ আেগকার স  েছেড়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বড় েবলায় দামড়া হেয়েছ, আিম বধর্মােন েদেখিছলাম। eকটা দামড়া, গাi গrর কােছ 
েযেত েদেখ আিম িজেjস কlুম, e িক হল? e েতা দামড়া! তখন গােড়ায়ান বলেল, মশাi e েবিশ বয়েস দামড়া 
হেয়িছল। তাi আেগকার সংsার যায় নাi। 
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        “eক জায়গায় সnয্াসীরা বেস আেছ -- eকিট stীেলাক েসiখান িদেয় চেল যােc। সকেলi ঈ রিচnা 
করেছ, eকজন আড়েচােখ েচেয় েদখেল। েস িতনিট েছেল হবার পর সnয্াসী হেয়িছল। 
 
        “eকিট বািটেত যিদ রসুন েগালা যায়, রসুেনর গn িক যায়? বাবুi গােছ িক আম হয়? হেত পাের িসdাi 
েতমন থাকেল, বাবুi গােছo আম হয়। েস িসdাi িক সকেলর হয়? 
 
        “সংসারী েলােকর aবসর কi? eকজন eকিট ভাগবেতর পি ত েচেয়িছল। তার বnু বলেল, eকিট utম 
ভাগবেতর পি ত আেছ, িকnt তার eকটু েগাল আেছ। তার িনেজর aেনক চাষবাস েদখেত হয়। চারখানা লাঙল, 
আটটা েহেল গr। সবর্দা তদারক করেত হয়; aবসর নাi। যার পি েতর দরকার েস বলেল, আমার eমন 
ভাগবেতর পি েতর দরকার নাi, যার aবসর নাi। লাঙল-েহেলগr-oয়ালা ভাগবত পি ত আিম খঁুজিছ না। আিম 
eমন ভাগবত পি ত চাi েয আমােক ভাগবত নােত পাের। 
 
        “eক রাজা েরাজ ভাগবত নত। পি ত পড়া েশষ হেল রাজােক বলত, রাজা বুেঝছ? রাজাo েরাজ বেল -- 
আেগ তুিম েবাঝ! পি ত বািড় িগেয় েরাজ ভােব -- রাজা eমন কথা বেল েকন েয তুিম আেগ েবাঝ। েলাকটা 
সাধন-ভজন করত -- kেম ৈচতনয্ হল। তখন েদখেল েয হিরপাদপদ্mi সার, আর সব িমথয্া। সংসাের িবরk 
হেয় েবিরেয় eল। েকবল eকজনেক পাঠােল রাজােক বলেত েয -- রাজা, eiবার বুেঝিছ। 
 
        “তেব িক eেদর ঘৃণা কির? না, bhjান তখন আিন। িতিন সব হেয়েছন, -- সকেলi নারায়ণ। সব েযািনi 
মাতৃেযািন, তখন েবশয্া o সতীলkীেত েকান pেভদ েদিখ না।” 
 

[সব কলাiেয়র ডােলর খেdর -- rপ o ঐ েযর্র বশ ] 
 
        “িক বলব সব েদখিছ কলাiেয়র ডােলর খেdর। কািমনী-কা ন ছাড়েত চায় না। েলােক েমেয়মানুেষর rেপ 
ভুেল যায়, টাকা ঐ যর্ েদখেল ভুেল যায়, িকnt ঈ েরর rপদশর্ন করেল bhপদ তুc হয়। 
 
        “রাবণেক eকজন বেলিছল, তুিম সব rপ ধের সীতার কােছ যাo, রামrপ ধর না েকন? রাবণ বলেল, 
রামrপ hদেয় eকবার েদখেল রmা িতেলাtমা eেদর িচতার ভs বেল েবাধ হয়। bhপদ তুc হয়, পরstীর কথা 
েতা দূের থাক। 
 
        “সব কলাiেয়র ডােলর খেdর। d আধার না হেল ঈ ের dাভিk হয় না – eকলkয্ হয় না, নানািদেক 
মন থােক।” 
 

[েনপালী েমেয়, ঈ েরর দাসী -- সংসারীর দাসt ] 
 
        (মেনােমাহেনর pিত) -- “তুিম রাগi কর আর যাi কর -- রাখালেক বললাম ঈ েরর জনয্ গ ায় ঝাঁপ 
িদেয় মেরিছস e-কথা বরং নব; তবু কাrর দাসt কিরস, e-কথা েযন না িন। 
 
        “েনপােলর eকিট েমেয় eেসিছল। েবশ eসরাজ বািজেয় গান করেল। হিরনাম গান। েকu িজjাসা করেল 
-- ‘েতামার িববাহ হেয়েছ?’ তা বলেল, ‘আবার কার দাসী হব? eক ভগবােনর দাসী আিম।’ 
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        “কািমনী-কা েনর িভেতর েথেক িক কের হেব? aনাসk হoয়া বড় কিঠন। eকিদেক েমেগর দাস, 
eকিদেক টাকার দাস, আর-eকিদেক মিনেবর দাস, তােদর চাকির করেত হয়। 
 
        “eকিট ফিকর বেন কুিটর কের থাকত। তখন আকবর শা িদlীর বাদশা। ফিকরিটর কােছ aেনেক আসত। 
aিতিথসৎকার করেত তার বড় icা হয়। eকিদন ভাবেল েয, টাকা-কিড় না হেল েকমন কের aিতিথসৎকার হয়? 
তেব যাi eকবার aকবর শার কােছ। সাধু-ফিকেরর aবািরত dার। আকবর শা তখন নমাজ পড়িছেলন, ফিকর 
নমাজ ঘের িগেয় বসল। েদখেল আকবর শা নমােজর েশেষ বলেছ, ‘েহ আlা, ধন দাo েদৗলত দাo’, আরo কত 
িক। ei সমেয় ফিকরিট uেঠ নমােজর ঘর েথেক চেল যাবার uেদয্াগ করেত লাগল। আকবর শা iশারা কের 
বসেত বলেলন। নমাজ েশষ হেল বাদশা িজjাসা কেlন -- আপিন eেস বসেলন আবার চেল যােcন? ফিকর 
বলেল, -- েস আর মহারােজর েন কাজ নাi, আিম চlুম। বাদশা aেনক িজদ করােত ফিকর বলেল -- আমার 
oখােন aেনেক আেস। তাi িকছু টাকা pাথর্না করেত eেসিছলাম। আকবর বলেল -- তেব চেল যািcেলন েকন? 
ফিকর বলেল, যখন েদখলমু, তুিমo ধন-েদৗলেতর িভখারী -- তখন মেন করলুম েয, িভখারীর কােছ েচেয় আর 
িক হেব? চাiেত হয় েতা আlার কােছ চাiব।” 
 

[পূবর্কথা -- hদয় মুখুেjর হাঁকডাক -- ঠাকুেরর সttgেণর aবsা ] 
 
        নেরnd -- িগিরশ েঘাষ eখন েকবল ei সব িচnাi কের। 
 
        ীরামকৃ  -- েস খুব ভাল। তেব aত গালাগাল মুখখারাপ কের েকন? েস aবsা আমার নয়। বাজ পড়েল 
ঘেরর েমাটা িজিনস তত নেড় না, িকnt সাসর্ী ঘটঘট কের। আমার েস aবsা নয়। সttgেণর aবsায় হiচi হয় না। 
hেদ তাi চেল েগল; -- মা রাখেলন না। েশষােশিষ বড় বািড়েয়িছল। আমায় গালাগািল িদত। হাঁকডাক করত। 
 

[নেরnd িক aবতার বেলন? নেরnd তয্াগীর থাক -- নেরেndর িপতৃিবেয়াগ ] 
 
        “িগিরশ েঘাষ যা বেল েতার সে  িক িমলেলা?” 
 
        নেরnd -- আিম িকছু বিল নাi, িতিনi বেলন, তাঁর aবতার বেল িব াস। আিম আর িকছু বললাম না। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt খুব িব াস! েদেখিছস? 
 
        ভেkরা eকদৃে  েদিখেতেছন। ঠাকুর িনেচi মাdেরর uপর বিসয়া আেছন। কােছ মাsার, সmুেখ নেরnd, 
চতুিদর্েক ভkগণ। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া নেরndেক সেsেহ েদিখেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরndেক বিলেলন, বাবা, কািমনী-কা নতয্াগ না হেল হেব না। বিলেত বিলেত ভাবপূণর্ 
হiয়া uিঠেলন। েসi কrণামাখা সেsহ দৃি , তাহার সে  ভােবােnাt হiয়া গান ধিরেলন: 
 
 কথা বলেত ডরাi, না বলেলo ডরাi। 
 মেন সn হয় পােছ েতামাধেন হারাi হারাi ৷৷ 
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 আমরা জািন েয মন-েতার, িদলাম েতােক েসi মেnার, 
 eখন মন েতার; আমরা েয মেnt িবপেদেত তির তরাi ৷৷ 
 
        ীরামকৃে র েযন ভয়, বুিঝ নেরnd আর কাহারo হiল, আমার বুিঝ হল না! নেরnd arপূণর্েলাচেন চািহয়া 
আেছন। 
 
        বািহেরর eকিট ভk ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ািছেলন। িতিনo কােছ বিসয়া সমs েদিখেতিছেলন o 

িনেতিছেলন। 
 
        ভk -- মহাশয়, কািমনী-কা ন যিদ তয্াগ করেত হেব, তেব গৃহs িক করেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তা তুিম কর না! আমােদর aমিন eকটা কথা হেয় েগল। 
 

[গৃহs ভেkর pিত aভয়দান o uেtজনা ] 
 
        মিহমাচরণ চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন, মুেখ কথািট নাi। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- eিগেয় পড়! আরo আেগ যাo, চnনকাঠ পােব, আরo আেগ যাo, rপার 
খিন পােব; আরo eিগেয় যাo েসানার খিন পােব, আরo eিগেয় যাo হীের মািণক পােব। eিগেয় পড়! 
 
        মিহমা -- আেj, েটেন রােখ েয -- egেত েদয় না! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন, লাগাম কাট, তাঁর নাম gেণ কাট। ৺কালী নােমেত কালপাশ কােট। 
 
        নেরnd িপতৃিবেয়ােগর পর সংসাের বড় ক  পাiেতেছন। তাঁহার uপর aেনক তাল যাiেতেছ। ঠাকুর মােঝ 
মােঝ নেরndেক েদিখেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, তুi িক িচিকৎসক হেয়িছস? 
 
        ‘শতমারী ভেবৈdদয্ঃ। সহsমারী িচিকৎসকঃ।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন, নেরেndর ei বয়েস aেনক েদখা না হiল -- সুখ-dঃেখর সে  aেনক পিরচয় 
হiল। 
 
        নেরnd ঈষৎ হািসয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
   
 
 


