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ষ পিরেcদ
ীরামকৃে র ঈশান, ডাkার সরকার, িগিরশ pভৃিত ভkসে
শয্ামপুকেু রর বাটীেত আনn o কেথাপকথন
গৃহsা ম কথাpসে
আি ন kাচতুর্দশী। সpমী, a মী o নবমী িতনিদন মহামায়ার পূজা মেহাৎসব হiয়া িগয়ােছ। দশমীেত
িবজয়া; তdপলেk পরsেরর েpমািল ন বয্াপার সmn হiয়ােছ। ভগবান ীরামকৃ ভkসে কিলকাতার
anবর্তীর্ েসi শয্ামপুকরু নামক পlীেত বাস কিরেতেছন। শিরের কিঠন বয্ািধ, গলায় কয্াnার। বলরােমর বািড়েত
যখন িছেলন কিবরাজ গ াpসাদ েদিখেত আিসয়ািছেলন। তাঁহােক ঠাকুর িজjাসা কিরয়ািছেলন, e-েরাগ সাধয্ না
aসাধয্। কিবরাজ e pে র utর েদন নাi, চুপ কিরয়ািছেলন। iংেরজ ডাkােররাo েরাগিট aসাধয্, e-কথা
iি ত কিরয়ািছেলন। ekেণ ডাkার সরকার িচিকৎসা কিরেতেছন।
আজ বৃহsিতবার, 22েশ aেkাবর, 1885 ী াb (7i কািতর্ক, 1292, kা চতুদশ
র্ ী)। শয্ামপুকরু িsত
eকিট িdতল গৃহমেধয্ ীরামকৃ -- dতলা ঘেরর মেধয্ শযয্া রচনা হiয়ােছ, তাহােত uপিব । ডাkার সরকার
ীযুk ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায় o ভেkরা সmুেখ eবং চািরিদেক সমাসীন। ঈশান বড় দানী, েপনশন লiয়াo দান
কেরন, ঋণ কিরয়া দান কেরন আর সবর্দাi ঈ রিচnায় থােকন। পীড়া িনয়া িতিন েদিখেত আিসয়ােছন। ডাkার
সরকার িচিকৎসা কিরেত আিসয়া ছয়-সাত ঘ া কিরয়া থােকন, ীরামকৃ েক সািতশয় ভিk dা কেরন o
ভkেদর সিহত পরম আtীেয়র নয্ায় বয্বহার কেরন।
রািt pায় 7টা হiয়ােছ। বািহের েজয্াৎsা -- পূণার্ বয়ব িনশানাথ েযন চািরিদেক সুধা ঢািলয়ােছন। িভতের
দীপােলাক, ঘের aেনক েলাক। aেনেক মহাপুrষ দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। সকেলi eকদৃে তাঁহার িদেক
চািহয়া রিহয়ােছন। িনেবন িতিন িক বেলন o েদিখেবন িতিন িক কেরন। ঈশানেক েদিখয়া ঠাকুর ীরামকৃ
বিলেতেছন -[িনিলর্p সংসারী -- িনিলর্p হবার uপায় ]
“েয সংসারী ঈ েরর পাদপেd ভিk েরেখ সংসার কের, েস ধনয্, েস বীরপুrষ! েযমন কাr মাথায় dমন
েবাঝা আেছ, আর বর যােc, মাথায় েবাঝা -- তবু েস বর েদখেছ। খুব শিk না থাকেল হয় না। েযমন পাঁকাল
মাছ পাঁেক থােক, িকnt গােয় eকটুকুo পাঁক নাi। পানেকৗিট জেল সবর্দা ডুব মাের, িকnt পাখা eকবার ঝাড়া
িদেলi আর গােয় জল থােক না।
“িকnt সংসাের িনিলর্pভােব থাকেত েগেল িকছু সাধন করা চাi। িদনকতক িনজর্েন থাকা দরকার; তা
eকবছর েহাক, ছয়মাস েহাক িতনমাস েহাক বা eকমাস েহাক। েসi িনজর্েন ঈ রিচnা করেত হয়। সবর্দা তাঁেক
বয্াকুল হেয় ভিkর জনয্ pাথর্না করেত হয়। আর মেন মেন বলেত হয়, ‘আমার e-সংসাের েকu নাi, যােদর
আপনার বিল, তারা dিদেনর জনয্। ভগবান আমার eকমাt আপনার েলাক, িতিনi আমার সবর্s; হায়! েকমন
কের তাঁেক পাব!’
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“ভিkলােভর পর সংসার করা যায়। েযমন হােত েতল েমেখ কাঁটাল ভাঙেল হােত আর আঠা লােগ না।
সংসার জেলর srপ আর মানুেষর মনিট েযন dধ। জেল যিদ dধ রাখেত যাo, dেধ-জেল eক হেয় যােব। তাi
িনজর্ন sােন দi পাতেত হয়। দi েপেত মাখন তুলেত হয়। মাখন তুেল যিদ জেল রাখ, তাহেল জেল িমশেব না;
িনিলর্p হেয় ভাসেত থাকেব।
“bhjানীরা আমায় বেলিছল, মহাশয়! আমােদর জনক রাজার মত। তাঁর মেতা িনিলর্pভােব আমরা সংসার
করব। আিম বললুম, ‘িনিলর্pভােব সংসার করা বড় কিঠন। মুেখ বলেলi জনক রাজা হoয়া যায় না। জনক রাজা
েহঁটমু হেয় u র্পদ কের কত তপসয্া কেরিছেলন! েতামােদর েহঁটমু বা u র্পদ হেত হেব না, িকnt সাধন চাi।
িনজর্েন বাস চাi! িনজর্েন jানলাভ, ভিkলাভ কের তেব িগেয় সংসার করেত হয়। দi িনজর্েন পাতেত হয়।
েঠলােঠিল নাড়ানািড় করেল দi বেস না।’
“জনক িনিলর্p বেল তাঁর eকিট নাম িবেদহ; -- িকনা, েদেহ েদহবুিd নাi। সংসাের েথেকo জীবnুk হেয়
েবড়ােতন। িকnt েদহবুিd যাoয়া aেনক দূেরর কথা! খুব সাধন চাi!
“জনক ভারী বীরপুrষ। dখানা তরবার ঘুরােতন। eকখানা jান eকখানা কমর্।”
[সংসার আ েমর jান o সnয্াস আ েমর jান ]
“যিদ বল, সংসার আ েমর jানী আর সnয্াস আ েমর jানী, e-dেয়র তফাত আেছ িকনা? আর utর
ei েয di-i eক িজিনস। eিটo jানী uিটo jানী -- eক িজিনস। তেব সংসাের jানীরo ভয় আেছ। কািমনীকা েনর িভতর থাকেত েগেলi eকটু না eকটু ভয় আেছ। কাজেলর ঘের থাকেত েগেল যত িসয়ানাi হo না েকন
কােলা দাগ eকটু না eকটু গােয় লাগেবi।
“মাখন তুেল যিদ নূতন হাঁিড়েত রাখ, মাখন ন হবার সmাবনা থােক না। যিদ েঘােলর হাঁিড়েত রাখ,
সেnহ হয়। (সকেলর হাসয্)
“খi যখন ভাজা হয় d চারেট খi েখালা েথেক টp টp কের লািফেয় পেড়। েসgিল েযন মিlকা ফুেলর
মেতা, গােয় eকটু দাগ থােক না। েখালার uপর েয-সব খi থােক, েসo েবশ খi, তেব aত ফুেলর মেতা হয় না,
eকটু গােয় দাগ থােক। সংসারতয্াগী সnয্াসী যিদ jানলাভ কের, তেব িঠক ei মিlকা ফুেলর মেতা দাগশূনয্
হয়। আর jােনর পর সংসার েখালায় থাকেল eকটু গােয় লালেচ দাগ হেত পাের। (সকেলর হাসয্)
“জনক রাজার সভায় eকিট ৈভরবী eেসিছল। stীেলাক েধেখ জনক রাজা েহঁটমুখ হেয় েচাখ িনচু
কেরিছেলন। ৈভরবী তাi েদেখ বেলিছেলন, ‘েহ জনক, েতামার eখনo stীেলাক েদেখ ভয়!’ পূণর্jান হেল পাঁচ
বছেরর েছেলর sভাব হয় -- তখন stী-পুrষ বেল েভদবুিd থােক না।
“যাi েহাক যিদo সংসােরর jানীর গােয় দাগ থাকেত পাের, েস দাগ েকান kিত হয় না। চেnd কল আেছ
বেট িকnt আেলার বয্াঘাত হয় না।”
[jােনর পর কমর্ -- েলাকসংgহাথর্ ]
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“েকu েকu jানলােভর পর েলাকিশkার জনয্ কমর্ কের, েযমন জনক o নারদািদ। েলাকিশkার জনয্ শিk
থাকা চাi। ঋিষরা িনেজর িনেজর jােনর জনয্ বয্s িছেলন। নারদািদ আচাযর্ েলােকর িহেতর জনয্ িবচরণ কের
েবড়ােতন। তাঁরা বীরপুrষ।
“হাবােত কাঠ যখন েভেস যায়, পািখ eকিট বসেল ডুেব যায়, িকnt বাহাdরী কাঠ যখন েভেস যায়, তখন
গr, মানুষ, eমন িক হািত পযর্n তার uপর েযেত পাের। sীমেবাট আপিনo পাের যায়, আবার কত মানুষেক পার
কের েদয়।
“নারদািদ আচাযর্ বাহাdরী কােঠর মেতা, sীমেবাট-eর মেতা।
“েকu েখেয় গামছা de মুেখ মুেছ বেস থােক, পােছ েকu েটর পায়। (সকেলর হাসয্) আবার েকu েকu
eকিট আম েপেল েকেট eকটু eকটু সকলেক েদয়, আর আপিনo খায়।
“নারদািদ আচাযর্ সকেলর ম েলর জনয্ jানলােভর পরo ভিk লেয় িছেলন।”
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