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ষ পিরেcদ
ঠাকুর ীরামকৃ o েগাপীেpম
িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়, eকা ী েpম কােক বেল?
ীরামকৃ -- eকা ী, িকনা, ভালবাসা eকিদক েথেক। েযমন জল হাঁসেক চােc না, িকnt হাঁস জলেক
ভালবােস। আবার আেছ সাধারণী, সম সা, সমথর্া। সাধারণী েpম -- িনেজর সুখ চায়, তুিম সুখী হo আর না হo,
েযমন চndাবলীর ভাব। আবার সম সা, আমারo সুখ েহাক, েতামারo েহাক। e খুব ভাল aবsা।
“সকেলর uc aবsা, -- সমথর্া। েযমন ীমতীর। কৃ সুেখ সুখী, তুিম সুেখ থাক, আমার যাi েহাক।
“েগাপীেদর ei ভাব বড় uc ভাব।
“েগাপীরা েক জান? রামচnd বেন বেন মণ করেত করেত -- ষি সহs ঋিষ বেসিছেলন, তােদর িদেক
eকবার েচেয় েদেখিছেলন, সেsেহ! তাঁরা রামচndেক েদখবার জনয্ বয্াকুল হেয়িছেলন। েকান েকান পুরােণ আেছ,
তারাi েগাপী।”
eকজন ভk -- মহাশয়! anর কাহােক বেল?
ীরামকৃ -- িকরকম জােনা? েযমন নাটমিnেরর িভতের থাম, বাiেরর থাম। যারা সবর্দা কােছ থােক,
তারাi anর ।
[jানেযাগ o ভিkেযােগর সমnয় -- ভরdাজািদ o রাম -- পূবক
র্ থা -arপদশর্ন -- সাকার তয্াগ -- ী ীমা দিkেণ ের ]
ীরামকৃ (মিহমাচরেণর pিত) -- িকnt jানী rপo চায় না, aবতারo চায় না। রামচnd বেন েযেত েযেত
কতকgিল ঋিষেদর েদখেত েপেলন। তাঁরা রামেক খুব আদর কের আ েম বসােলন। েসi ঋিষরা বলেলন, রাম
েতামােক আজ আমরা েদখলুম, আমােদর সকল সফল হল। িকnt আমরা েতামােক জািন দশরেথর েবটা।
ভরdাজািদ েতামােক aবতার বেল; আমরা িকnt তা বিল না, আমরা েসi aখ সিcদানেnর িচnা কির। রাম
pসn হেয় হাসেত লাগেলন।
“uঃ, আমার িক aবsা েগেছ! মন aখে লয় হেয় েযত! eমন কতিদন! সব ভিk-ভk তয্াগ করলুম!
জড় হলুম! েদখলুম, মাথাটা িনরাকার, pাণ যায় যায়! রামলােলর খুড়ীেক ডাকব মেন করলুম!
“ঘের ছিব-টিব যা িছল, সব সিরেয় েফলেত বললুম। আবার hঁশ যখন আেস, তখন মন েনেম আসবার
সময় pাণ আটুপাটু করেত থােক! েশেষ ভাবেত লাগলুম, তেব িক িনেয় থাকব! তখন ভিk-ভেkর uপর মন
eল।
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“তখন েলাকেদর িজjাসা কের েবড়ােত লাগলুম েয, e আমার িক হল! েভালানাথ1 বলেল, ভারেত2
আেছ’। সমািধs েলাক যখন সমািধ েথেক িফরেব, তখন িক িনেয় থাকেব? কােজi ভিk-ভk চাi। তা না হেল
মন দাঁড়ায় েকাথা?
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েভালানাথ মুেখাপাধয্ায় তখন রাসমিণর ঠাকুর বািড়র মুhরী িছেলন, পের খাজাি হiয়ািছেলন।
মহাভারত।
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