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ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o িবদয্ার সংসার -- ঈ রলােভর পর সংসার 
 
        সnয্া হiল। বলরােমর ৈবঠকখানায় o বারাnায় আেলা jালা হiল। ঠাকুর ীরামকৃ  জগেতর মাতােক 
pণাম কিরয়া, কের মূলমnt জপ কিরয়া মধরু নাম কিরেতেছন। ভেkরা চািরপাে র্ বিসয়া আেছন o েসi মধুর নাম 

িনেতেছন। িগিরশ, মাsার, বলরাম, ৈtেলাকয্ o aনয্ানয্ aেনক ভkরা eখনo আেছন। েকশবচিরত gেn 
ঠাকুেরর সংসার সmেn মত পিরবতর্েনর কথা যাহা েলখা আেছ, ৈtেলােকয্র সামেন েসi কথা utাপন কিরেবন, 
ভেkরা িঠক কিরয়ােছন। িগিরশ কথা আরm কিরেলন। 
 
        িতিন ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, “আপিন যা িলেখেছন -- েয সংসার সmেn eঁর মত পিরবতর্ন হেয়েছ, তা 
বstতঃ হয় নাi।” 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- e-িদেকর আনn েপেল oটা ভাল লােগ না, ভগবােনর 
আনnলাভ করেল সংসার আলুনী েবাধ হয়। শাল েপেল আর বনাত ভাল লােগ না! 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসার যারা করেব তােদর কথা আিম বলিছ, -- যারা তয্াগী তােদর কথা বলিছ না। 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব েতামােদর িক কথা! -- যারা ‘সংসাের ধমর্’ ‘সংসাের ধমর্’ করেছ, তারা eকবার যিদ 
ভগবােনর আনn পায় তােদর আর িকছু ভাল লােগ না, কােজর সব আঁট কেম যায়, kেম যত আনn বােড় কাজ 
আর করেত পাের না, -- েকবল েসi আনn খঁুেজ খঁুেজ েবড়ায়! ভগবােনর আনেnর কােছ িবষয়ানn আর 
রমণানn! eকবার ভগবােনর আনেnর আsাদ েপেল েসi আনেnর জনয্ ছুেটাছুিট কের েবড়ায়, তখন সংসার 
থােক আর যায়। 
 
        “চাতক তৃ ায় ছািত েফেট যােc, -- সাত সমুd যত নদী পু িরণী সব ভরপুর! তবু েস জল খােব না! ছািত 
েফেট যােc তবু খােব না! sাতী নkেtর বৃি র জেলর জনয্ হাঁ কের আেছ! ‘িবনা sাতীিক জল সব ধূর!” 
 

[dআনা মদ o dিদক রাখা ] 
 
        “বেল dিদক রাখব। dআনা মদ েখেল মানুষ dিদক রাখেত চায়, আর খুব মদ েখেল িক আর dিদক রাখা 
যায়! 
 
        “ঈ েরর আনn েপেল আর িকছু ভাল লােগ না। তখন কািমনী-কা েনর কথা েযন বুেক বােজ। (ঠাকুর 
কীতর্েনর সুের বিলেতেছন) ‘আn  েলােকর আn  কথা, িকছু ভাল েতা লােগ না!’ তখন ঈ েরর জনয্ পাগল হয়, 
টাকা-ফাকা িকছুi ভাল লােগ না!” 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসাের থাকেত েগেল টাকাo েতা চাi, স য়o চাi। পাঁচটা দান-ধয্ান -- 
 
        ীরামকৃ  -- িক, আেগ টাকা স য় কের তেব ঈ র! আর দান-ধয্ান-দয়া কত! িনেজর েমেয়র িবেয়েত 
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হাজার হাজার টাকা খরচ -- আর পােশর বািড়েত েখেত পােc না। তােদর dিট চাল িদেত ক  হয় -- aেনক 
িহেসব কের িদেত হয়। েখেত পােc না েলােক, -- তা আর িক হেব, o শালারা মrক বাঁচুক, -- আিম আর আমার 
বািড়র সকেল ভাল থাকেলi হল। মুেখ বেল সবর্জীেব দয়া! 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসাের েতা ভাল েলাক আেছ, -- পু রীক িবদয্ািনিধ, ৈচতনয্েদেবর ভk। িতিন েতা সংসাের 
িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- তার গলা পযর্n মদ খাoয়া িছল, যিদ আর eকটু েখত তা হেল আর সংসার করেত পারত 
না। 
 
        ৈtেলাকয্ চুপ কিরয়া রiেলন। মাsার িগিরশেক জনািnেক বিলেতেছন, ‘তাহেল uিন যা িলেখেছন িঠক 
নয়।’ 
 
        িগিরশ -- তা হেল আপিন যা িলেখেছন o-কথা িঠক না? 
 
        ৈtেলাকয্ -- েকন, সংসাের ধমর্ হয় uিন িক মােনন না? 
 
        ীরামকৃ  -- হয়, -- িকnt jানলাভ কের থাকেত হয়, ভগবানেক লাভ কের থাকেত হয়। তখন ‘কল  
সাগের ভােস, তবু কল  না লােগ গায়।’ তখন পাঁকাল মােছর মেতা থাকেত পাের। ঈ রলােভর পর েয সংসার েস 
িবদয্ার সংসার। কািমনী-কা ন তােত নাi, েকবল ভিk, ভk আর ভগবান। আমারo মাগ আেছ, -- ঘের 
ঘিটবািটo আেছ, -- হের পয্ালােদর খাiেয় িদi, আবার যখন হাবীর মা eরা আেস eেদর জনয্o ভািব। 
 


