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dাদশ পিরেcদ
েদেবেndর বািড়েত ভkসে
ীরামকৃ েদেবেndর বািড়র ৈবঠকখানায় ভেkর মজিলশ কিরয়া বিসয়া আেছন। ৈবঠকখানার ঘরিট eক
তলায়। সnয্া হiয়া িগয়ােছ। ঘের আেলা jিলেতেছ। েছাট নেরন, রাম, মাsার, িগিরশ, েদেবnd, akয়, uেপnd,
iতয্ািদ aেনক ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর eকিট েছাকরা ভkেক েদিখেতেছন o আনেn ভািসেতেছন।
তাহােক uেdশ কিরয়া ভkেদর বিলেতেছন, ‘িতনেট eর eেকবােরi নাi! যােত সংসাের বd কের। জিম, টাকা
আর stী। oi িতনিট িজিনেসর uপর মন রাখেত েগেল ভগবােনর uপর মেনর েযাগ হয় না। e িক আবার
েদেখিছল?’ (ভkিটর pিত) বলত ের, িক েদেখিছিল?
[কািমনী-কা নতয্াগ o bhানn ]
ভk (সহােসয্) -- েদখলাম, কতকgেলা gেয়র ভাঁড়, -- েকu ভাঁেড়র uপর বেস আেছ, েকu িকছু তফােত
বেস আেছ।
ীরামকৃ -- সংসারী েলাক যারা ঈ রেক ভুেল আেছ, তােদর oi দশা e েদেখেছ, তাi মন েথেক eর
সব তয্াগ হেয় যােc। কািমনী-কা েনর uপর েথেক যিদ মন চেল যায়, আর ভাবনা িক!
“uঃ! িক আ যর্! আমার েতা কত জপ-ধয্ান কের তেব িগেয়িছল। eর eেকবাের eত শী েকমন কের মন
েথেক তয্াগ হেলা! কাম চেল যাoয়া িক সহজ বয্াপার! আমারi ছয়মাস পের বুক িক কের eেসিছল! তখন
গাছতলায় পেড় কাঁদেত লাগলাম! বললাম, মা! যিদ তা হয়, তাহেল গলায় ছুির িদব!
(ভkেদর pিত) -- “কািমনী-কা ন যিদ মন েথেক েগল, তেব আর বাকী িক রiল? তখন েকবল
bhানn।”
শশী তখন সেব ঠাকুেরর কােছ যাoয়া-আসা কিরেতেছন। িতিন তখন িবদয্াসাগেরর কেলেজ িব. e. pথম
বৎসর পেড়ন। ঠাকুর eiবার তাঁহার কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- েসi েয েছেলিট যায়, িকছুিদন তার টাকায় মন eক-eকবার uঠেব
েদেখিছ। িকnt কেয়িটর েদেখিছ আেদৗ uঠেব না। কেয়কিট েছাকরা িবেয় করেব না।
ভেkরা িনঃশেb িনেতেছন।
[aবতারেক েক িচনেত পাের? ]
ীরামকৃ (ভkেদর pিত) -- মন েথেক কািমনী-কা ন সব না েগেল aবতারেক িচনেত পারা কিঠন।
েবgনoলােক হীরার দাম িজjাসা কেরিছল, েস বলেল, আিম eর বদেল নয় েসর েবgন িদেত পাির, eর eকটাo
েবিশ িদেত পাির না। (সকেলর হাসয্ o েছাট নেরেনর ucহাসয্)
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ঠাকুর েদিখেলন, েছাট নেরন কথার মমর্ ফস কিরয়া বুিঝয়ােছন।
ীরামকৃ -- eর িক সূkবুিd! নয্াংটা eiরকম ফs কের বুেঝ িনত -- গীতা, ভাগবত, েযখােন যা, েস
বুেঝ িনত।
[েকৗমারৈবরাগয্ আ যর্ -- েবশয্ার udার িকrেপ হয় ]
ীরামকৃ -- েছেলেবলা েথেক কািমনী-কা ন তয্াগ, eিট খুব আশচযর্। খুব কম েলােকর হয়! তা না হেল
েযমন িশল-েখেকা আম -- ঠাকুেরর েসবায় লােগ না -- িনেজ েখেত ভয় হয়।
“আেগ aেনক পাপ কেরেছ, তারপর বুেড়া বয়েস হিরনাম করেছ e মেnর ভাল।
“aমুক মিlেকর মা, খুব বড় মানুেষর ঘেরর েমেয়! েবশয্ােদর কথায় িজjাসা করেল, oেদর িক েকান
মেত udার হেব না? িনেজ আেগ আেগ aেনকরকম কেরেছ িক না! তাi িজjাসা করেল। আিম বললুম, হাঁ, হেব
-- যিদ আnিরক বয্াকুল হেয় কাঁেদ, আর বেল আর করেবা না। ধু হিরনাম করেল িক হেব, আnিরক কাঁদেত
হেব!”
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