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ীরামকৃ o ীযুk ব ীম
pথম পিরেcদ
ীযুk aধরলাল েসেনর বািড়েত ঠাকুর ীরামকৃে র ভkসে কীতর্নানn o
ীযুk ব ীমচnd চে াপাধয্ায় iতয্ািদর সে কেথাপকথন
আজ ঠাকুর aধেরর বািড়েত আিসয়ােছন; 22েশ agহায়ণ, কৃ া চতুথীর্ িতিথ, শিনবার, iংেরজী 6i
িডেসmর, 1884 ী াb। ঠাকুর পুষয্ানkেt আগমন কিরয়ােছন।
aধর ভারী ভk, িতিন েডপুিট ময্ািজেsট। বয়ঃkম 29/30 বৎসর হiেব। ঠাকুর তাঁহােক aিতশয়
ভালবােসন। aধেরর িক ভিk! সমs িদন aিফেসর খাটুিনর পর মুেখ o হােত eকটু জল িদয়াi pায় pতয্হi
সnয্ার সময় ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত যাiেতন। তাঁহার বািড় েশাভাবাজার েবেনেটালা। েসখান হiেত
দিkেণ র কালীবািড়েত ঠাকুেরর কােছ গািড় কিরয়া যাiেতন। eirপ pতয্হ pায় di টাকা গািড়ভাড়া িদেতন।
েকবল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেবন, ei আনn। তাঁহার ীমুেখর কথা িনেবন, eমন সুিবধা pায় হiত না। েপৗঁিছয়াi
ঠাকুরেক ভূিম হiয়া pণাম কিরেতন; কুশল p ািদর পর িতিন মা-কালীেক দশর্ন কিরেত যাiেতন। পের
েমেঝেত মাdর পাতা থািকত েসখােন িব াম কিরেতন। aধেরর শরীর পির েমর জনয্ eত aবসn থািকত েয,
িতিন alkণমেধয্ িনdািভভূত হiেতন। রােt 9/10টা সময় তাঁহােক uঠাiয়া েদoয়া হiত। িতিনo uিঠয়া
ঠাকুরেক pণাম কিরয়া আবার গাড়ীেত uিঠেতন। তৎপের বািড়েত িফিরয়া যাiেতন।
aধর ঠাকুরেক pায়i েশাভাবাজােরর বািড়েত লiয়া যাiেতন। ঠাকুর আিসেল তথায় uৎসব পিড়য়া যাiত।
ঠাকুর o ভkেদর লiয়া aধর খুব আনn কিরেতন o নানাrেপ তাঁহািদগেক পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiেতন।
eকিদন তাঁহার বািড়েত িগয়ােছন। aধর বিলেলন, আপিন aেনকিদন e-বািড়েত আেসন নাi, ঘর মিলন
হiয়ািছল; েযন িক eকরকম গn হiয়ািছল; আজ েদখুন, ঘেরর েকমন েশাভা হiয়ােছ! আর েকমন eকিট সুগn
হiয়ােছ। আিম আজ ঈ রেক ভাির েডেকিছলাম। eমন িক েচাখ িদেয় জল পেড়িছল। ঠাকুর বিলেলন, “বল িক
েগা!” o aধেরর িদেক সেsেহ তাকাiয়া হািসেত লািগেলন।
আজo uৎসব হiেব। ঠাকুরo আনnময় o ভেkরা আনেn পিরপূণ।র্ েকননা েযখােন ঠাকুর uপিsত,
েসখােন ঈ েরর কথা ৈব আর েকান কথাo হiেব না। ভেkরা আিসয়ােছন o ঠাকুরেক েদিখবার জনয্ aেনকgিল
নূতন নূতন েলাক আিসয়ােছ। aধর িনেজ েডপুটী ময্ািজেsট। িতিন তাঁহার কেয়কিট বnু েডপুটী ময্ািজেsটেক
িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। তাঁহারা িনেজ ঠাকুরেক েদিখেবন o বিলেবন, যথাথর্ িতিন মহাপুrষ িকনা।
ঠাকুর ীরামকৃ সহাসয্বদেন ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। eমন সময় aধর কেয়কিট বnু লiয়া
ঠাকুেরর কােছ আিসয়া বিসেলন।
aধর (বি মেক েদখাiয়া ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, iিন ভাির পি ত, aেনক বi-টi িলেখেছন।
আপনােক েদখেত eেসেছন। iঁহার নাম বি মবাবু।
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ীরামকৃ (সহােসয্) -- বি ম! তুিম আবার কার ভােব বাঁকা েগা!
বি ম (হািসেত হািসেত) -- আর মহাশয়! জুেতার েচােট। (সকেলর হাসয্) সােহেবর জুেতার েচােট বাঁকা।
[বি ম o রাধাকৃ -- যুগলrেপর বয্াখয্া ]
ীরামকৃ -- না েগা, ীকৃ বি ম হেয়িছেলন। ীমতীর েpেম িtভ হেয়িছেলন। কৃ rেপর বয্াখয্া েকu
েকu কের, ীরাধার েpেম িtভ । কােলা েকন জােনা? আর েচৗdেপা, aত েছাট েকন? যতkণ ঈ রদূের, ততkণ
কােলা েদখায়, েযমন সমুেdর জল দূর েথেক নীলবণর্ েদখায়। সমুেdর জেলর কােছ েগেল o হােত কের তুলেল
আর কােলা থােক না, তখন খুব পির ার, সাদা। সূযর্ দূের বেল খুব েছাট েদখায়; কােছ েগেল আর েছাট থােক না।
েস aেনক দূেরর কথা সমািধs না হেল হয় না। যতkণ আিম তুিম আেছ, ততkণ নাম-rপo আেছ। তাঁরi সব
লীলা। আিম তুিম যতkণ থােক ততkণ িতিন নানাrেপ pকাশ হন।
“ ীকৃ পুrষ, ীমতী তাঁর শিk -- আদয্াশিk। পুrষ আর pকৃিত। যুগলমূিতর্র মােন িক? পুrষ আর
pকৃিত aেভদ, তাঁেদর েভদ নাi। পুrষ, pকৃিত না হেল থাকেত পাের না; pকৃিতo পুrষ না হেল থাকেত পাের
না। eকিট বলেলi আর eকিট তার সে সে বুঝেত হেব। েযমন aিg আর দািহকাশিk। দািহকাশিk ছাড়া
aিgেক ভাবা যায় না। আর aিg ছাড়া দািহকাশিk ভাবা যায় না। তাi যুগলমূিতর্েত ীকৃে র দৃি ীমতীর িদেক,
o ীমতীর দৃি কৃে র িদেক। ীমতীর েগৗর বণর্ িবdয্েতর মেতা, তাi কৃ পীতাmর পেরেছন। ীকৃে র বণর্
নীল েমেঘর মেতা; তাi ীমতী নীলাmর পেরেছন। আর ীমতী নীলকাn মিণ িদেয় a সািজেয়েছন। ীমতীর
পােয় নূপরু , তাi ীকৃ নূপুর পেরেছন; aথর্াৎ pকৃিতর সে পুrেষর anের-বািহের িমল।”
ei কথাgিল সমs সা হiল, eমন সমেয় aধেরর বি মািদ বnুগণ পরsর iংেরজীেত আেs আেs
কথা কিহেত লািগেলন।
ীরামকৃ (সহােসয্ বি মািদর pিত) -- িক েগা। আপনাের iংরাজীেত িক কথাবাতর্া করেছা? (সকেলর
হাসয্)
aধর -- আেj, ei িবষয় eকটুকথা হিcল, কৃ rেপর বয্াখয্ার কথা।
ীরামকৃ (সহাসয্ সকেলর pিত) -- eকটা কথা মেন পেড় আমার হািস পােc। ন, eকটা গl বিল।
eকজন নািপত কামােত িগেয়িছল। eকজন ভdেলাকেক কামািcল। eখন কামােত কামােত তার eকটু েলেগিছল।
আর েস েলাকিট ডয্াম (Damn) বেল uেঠিছল। নািপত িকnt ডয্ােমর মােন জােন না। তখন েস kুর-টুর সব
েসখােন েরেখ, শীতকাল, জামার আিsন gিটেয় বেল, তুিম আমায় ডয্াম বলেল, eর মােন িক, eখন বল। েস
েলাকিট বলেল, আের তুi কামা না; oর মােন eমন িকছু নয়, তেব eকটু সাবধােন কামাস। নািপত, েস ছাড়বার
নয়, েস বলেত লাগল, ডয্াম মােন যিদ ভাল হয়, তাহেল আিম ডয্াম, আমার বাপ ডয্াম, আমার েচৗdপুrষ ডয্াম।
(সকেলর হাসয্) আর ডয্াম মােন যিদ খারাপ হয়, তাহেল তুিম ডয্াম, েতামার বাবা ডয্াম, েতামার েচৗdপুrষ
ডয্াম। (সকেলর হাসয্) আর ধু ডয্াম নয়। ডয্াম ডয্াম ডয্াম ডয্া ডয্াম ডয্াম। (সকেলর uc হাসয্)
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