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ঠাকুর ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের ভkসে
pথম পিরেcদ
দিkেণ ের রাখাল, মাsার, মিহমাচরণ pভৃিত ভkসে
[িdজ, িdেজর িপতা o ঠাকুর ীরামকৃ -- মাতৃঋণ o িপতৃঋণ ]
ীরামকৃ দিkেণ র-মিnের েসi পূবপ
র্ িরিচত ঘের রাখাল, মাsার pভৃিত ভkসে বিসয়া আেছন। েবলা
িতনটা-চািরটা।
ঠাকুেরর গলার aসুেখর সূtপাত হiয়ােছ। তথািপ সমs িদন েকবল ভkেদর ম লিচnা কিরেতেছন -িকেস তাহারা সংসাের বd না হয়, -- িকেস তাহােদর jান-ভিkলাভ হয়; -- ঈ রলাভ হয়।
দশ-বােরা িদন হiল, 28েশ জুলাi ম লবার, িতিন কিলকাতায় ীযুk নnলাল বসুর বাটীেত ঠাকুরেদর
ছিব েদিখেত আিসয়া বলরাম pভৃিত aনয্ানা ভkেদর বািড় ভাগমন কিরয়ািছেলন।
ীযুk রাখাল বৃnাবন হiেত আিসয়া িকছুিদন বািড়েত িছেলন। আজকাল িতিন, লাটু, হিরশ o রামলাল
ঠাকুেরর কােছ আেছন।
ী ীমা কেয়কমাস হiল, ঠাকুেরর েসবাথর্ েদশ হiেত ভাগমন কিরয়ােছন। িতিন নবেত আেছন।
‘েশাকাতুরা bাhণী’ আিসয়া কেয়কিদন তাঁহার কােছ আেছন।
ঠাকুেরর কােছ িdজ, িdজর িপতা o ভাiরা, মাsার pভৃিত বিসয়া আেছন। আজ 9i aগs, 1885 ী:
(25েশ াবণ, 1292, রিববার, কৃ া চতুদর্শী)।
িdজর বয়স েষাল বছর হiেব। তাঁহার মাতার পরেলাকpািpর পর িপতা িdতীয় সংসার কিরয়ােছন। িdজ -মাsােরর সিহত pায় ঠাকুেরর কােছ আেসন, -- িকnt তাঁহার িপতা তাহােত বড় aসnt ।
িdজর িপতা aেনকিদন ধিরয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসেবন বিলয়ািছেলন। তাi আজ আিসয়ােছন।
কিলকাতায় সoদাগরী aিফেসর িতিন eকজন কমর্চারী -- ময্ােনজার। িহnু কেলেজ িড. eল. িরচাডর্সেনর কােছ
পিড়য়ািছেলন o হাiেকােটর্র oকালিত পাস কিরয়ািছেলন।
ীরামকৃ (িdজর িপতার pিত) -- আপনার েছেলরা eখােন আেস, তােত িকছু মেন করেব না।
“আিম বিল, ৈচতনয্লােভর পর সংসাের িগেয় থাক। aেনক পির ম কের যিদ েকu েসানা পায়, েস মািটর
িভতর রাখেত পাের -- বােkর িভতরo রাখেত পাের, জেলর িভতরo রাখেত পাের -- েসানার িকছু হয় না।
“aিম বিল, aনাসk হেয় সংসার কর। হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভা -- তাহেল হােত আঠা লাগেব না।
www.ramakrishnavivekananda.info

1885, 9i aগs

“কাঁচা মনেক সংসাের রাখেত েগেল মন মিলন হেয় যায়। jানলাভ কর তেব সংসাের থাকেত হয়।
“ ধু জেল dধ রাখেল dধ ন হেয় যায়। মাখন তুেল জেলর uপর রাখেল আর েকান েগাল থােক না।”
িdজর িপতা -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- আপিন েয eেদর বেকন-টেকন, তার মােন বুেঝিছ। aপিন ভয় েদখান। bhচারী
সাপেক বলেল, ‘তুi েতা বড় েবাকা! েতােক কামড়ােতi আিম বারণ কেরিছলাম। েতােক েফাঁস করেত বারণ কির
নাi! তুi যিদ েফাঁস করিতস তাহেল েতার শtrরা েতােক মারেত পারত না।’ আপিন েছেলেদর বেকন-ঝেকন, -েস েকবল েফাঁস কেরন।
[িdজর িপতা হািসেতেছন]।
“ভাল েছেল হoয়া িপতার পুেণয্র িচh। যিদ পু িরণীেত ভাল জল হয় -- েসিট পু িরণীর মািলেকর পুেণয্র
িচh।
“েছেলেক আtজ বেল। তুিম আর েতামার েছেল িকছু তফাত নয়। তুিম eকrেপ েছেল হেয়ছ। eকrেপ
তুিম িবষয়ী, আিফেসর কাজ করছ, সংসাের েভাগ করছ; -- আর eকrেপ তুিমi ভk হেয়ছ -- েতামার
সnানrেপ। েনিছলাম, আপিন খুব েঘার িবষয়ী। তা েতা নয়! (সহােসয্) e-সব েতা আপিন জােনন। তেব আপিন
নািক আটিপেট, eেতo hঁ িদেয় যােcন।
[িdজর িপতা ঈষৎ হািসেতেছন।]
“eখােন eেল, আপিন িক বst তা eরা জানেত পারেব। বাপ কত বড় বst! বাপ-মােক ফাঁিক িদেয় েয ধমর্
করেব, তার ছাi হেব!”
[পূবক
র্ থা -- বৃnাবেন ীরামকৃে র মার জনয্ িচnা ]
“মানুেষর aেনকgিল ঋণ আেছ। িপতৃঋণ, েদবঋণ, ঋিষঋণ। eছাড়া আবার মাতৃঋণ আেছ। আবার
পিরবােরর সmেno ঋণ আেছ -- pিতপালন করেত হেব। সতী হেল, মরবার পরo তার জনয্ িকছু সংsান কের
েযেত হয়।
“আিম মার জনয্ বৃnাবেন থাকেত পারলাম না। যাi মেন পড়ল মা দিkেণ ের কালীবািড়েত আেছন,
aমিন আর বৃnাবেনo মন িটকল না।
“আিম eেদর বিল, সংসারo কর, আবার ভগবােনেতo মন রাখ। -- সংসার ছাড়েত বিল না; -- eo কর,
o-o কর।”
িপতা -- আিম বিল, পড়া না েতা চাi, -- আপনার eখােন আসেত বারণ কির না। তেব েছেলেদর সে
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iয়ারিক িদেয় সময় না কােট।
ীরামকৃ -- eর (িdজর) aবশয্ সংsার িছল। e di ভােয়র হল না েকন? আর eরi বা হল েকন?
“েজার কের আপিন িক বারণ করেত পারেবন? যার যা (সংsার) আেছ তাi হেব।”
িপতা -- হাঁ, তা বেট।
ঠাকুর েমেঝেত িdজর িপতার কােছ আিসয়া মাdেরর uপর বিসয়ােছন। কথা কিহেত কিহেত eক-eকবার
তাঁহার গােয় হাত িদেতেছন।
সnয্া আগতpায়। ঠাকুর মাsার pভৃিতেক বিলেতেছন, “eেদর সব ঠাকুর েদিখেয় আেনা -- আিম ভাল
থাকেল সে েযতাম।”
েছেলেদর সেnশ িদেত বিলেলন। িdজর িপতােক বিলেলন, “eরা eকটু খােব; িম মুখ করেত হয়।”
িdজর বাবা েদবালয় o ঠাকুরেদর দশর্ন কিরয়া বাগােন eকটু েবড়াiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ িনেজর ঘের
দিkণ-পূবর্ বারাnায় ভূেপন, িdজ, মাsার pভৃিতর সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। kীড়াcেল ভূেপন o
মাsােরর িপেঠ চাপড় মািরেলন। িdজেক সহােসয্ বিলেতেছন, “েতার বাপেক েকমন বললাম।”
সnয্ার পর িdজর িপতা আবার ঠাকুেরর ঘের আিসেলন। িকয়ৎkণ পেরi িবদায় লiেবন।
িdেজর িপতার গরম েবাধ হiয়ােছ -- ঠাকুর িনেজ হােত কিরয়া পাখা িদেতেছন।
িপতা িবদায় লiেলন -- ঠাকুর িনেজ uিঠয়া দাঁড়াiেলন।
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