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a ািবংশ পিরেcদ
পি েতর aহংকার -- পাপ o পুণয্
ঠাকুর ীরামকৃ আবার ডাkারেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, “েদখ, aহংকার না েগেল jান হয় না। ‘মুk
হব কেব, “আিম” যােব যেব’। ‘আিম’ o ‘আমার’ ei diিট ajান। ‘তুিম’ o ‘েতামার’ ei diিট jান। েয িঠক
ভk, েস বেল -- েহ ঈ র! তুিমi কতর্া, তুিমi সব করেছা, আিম েকবল যnt, আমােক েযমন করাo েতমিন কির।
আর e-সব েতামার ধন, েতামার ঐ যর্, েতামার জগৎ। েতামারi গৃহ পিরজন, আমার িকছু নয়। আিম দাস।
েতামার েযমন hকুম, েসirপ েসবা করবার আমার aিধকার।
“যারা eকটু বi-টi পেড়েছ, aমিন তােদর aহংকার eেস েজােট। কা-ঠাকুেরর সে ঈ রীয় কথা
হেয়িছল। েস বেল, ‘o-সব আিম জািন।’ আিম বললুম, েয িদlী িগিছল, েস িক বেল েবড়ায় আিম িদlী েগিছ,
আর জাঁক কের? েয বাবু, েস িক বেল আিম বাবু!”
শয্াম বসু -- িতিন (কা-ঠাকুর) আপনােক খুব মােনন।
ীরামকৃ -- oেগা বলব িক! দিkেণ ের কালীবািড়েত eকিট েমথরাণীর েয aহংকার! তার গােয় 2/1
খানা গহনা িছল। েস েয পথ িদেয় আসিছল, েসi পেথ d-eকজন েলাক তার পাশ িদেয় চেল যািcল। েমথরাণী
তােদর বেল uঠল। ‘ei! সের যা’ তা aনয্ েলােকর aহংকােরর কথা আর িক বলব?
শয্াম বসু -- মহাশয়! পােপর শািs আেছ aথচ ঈ র সব করেছন, e িকরকম কথা?
ীরামকৃ -- িক, েতামার েসানার েবেন বুিd!
নেরnd -- েসানার েবেন বুিd aথর্াৎ calculating বুিd!
ীরামকৃ -- oের েপােদা, তুi আম েখেয় েন! বাগােন কত শত গাছ আেছ, কত হাজার ডাল আেছ, কত
েকািট পাতা আেছ, e-সব িহসােব েতার কাজ িক? তুi আম েখেত eেসিছল, আম েখেয় যা। (শয্াম বসুর pিত)
তুিম e সংসাের ঈ র সাধন জনয্ মানব জn েপেয়ছ। ঈ েরর পাদপেd িকrেপ ভিk হয়, তাi েচ া কর।
েতামার eত শত কাজ িক? িফলজফী লেয় িবচার কের েতামার িক হেব? েদখ, আধেপা মেদ তুিম মাতাল হেত
পার। িঁ ড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, e িহসােব েতামার িক দরকার?
ডাkার -- আর ঈ েরর মদ Infinite! েস মেদর েশষ নাi।
ীরামকৃ (শয্াম বসুর pিত) -- আর ঈ রেক আমেমাkারী দাo না। তাঁর uপর সব ভার দাo। সৎ
েলাকেক যিদ েকu ভার েদয়, িতিন িক aনয্ায় কেরন? পােপর শািs িদেবন, িক না িদেবন, েস িতিন বুঝেবন।
ডাkার -- তাঁর মেন িক আেছ, িতিনi জােনন। মানুষ িহসাব কের িক বলেব? িতিন িহসােবর পার!
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ীরামকৃ (শয্াম বসুর pিত) -- েতামােদর oi eক। কলকাতার েলাকgেলা বেল, ‘ঈ েরর ৈবষময্েদাষ।’
েকননা, িতিন eকজনেক সুেখ েরেখেছন, আর-eকজনেক dঃেখ েরেখেছন। শালােদর িনেজর িভতরo েযমন,
ঈ েরর িভতরo েতমিন েদেখ।
[‘েলাকমানয্’ িক জীবেনর uেdশয্? ]
“েহম দিkেণ ের েযত। েদখা হেলi আমায় বলত, ‘েকমন ভ াচাযর্ মশাi! জগেত eক বst আেছ; -মান? ঈ রলাভ েয মানুষ জীবেনর uেdশয্, তা কম েলাকi বেল।”
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