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িdতীয় পিরেcদ
pথম দশর্ন
তব কথামৃতং তpজীবনং, কিবিভরীিড়তং কlষাপহm ৷
বণম লং ীমদাততং, ভুিব গৃণিn েয ভূিরদা জনাঃ ৷৷
[ ীমdাগবত, েগাপীগীতা, রাসপ াধয্ায়]
গ াতীের দিkেণ ের কালীবািড়। মা-কালীর মিnর। বসnকাল, iংেরজী 1882 ী ােbর মাচর্ মাস।
ঠাকুেরর জেnাৎসেবর কেয়ক িদন পের। ীযুk েকশব েসন o ীযুk েজােসফ্ কুক সে 23েশ েফbrয়াির
বৃহsিতবার (12i ফাlgন, 1288, kা ষ ী) ঠাকুর sীমাের েবড়াiয়ািছেলন -- তাহারi কেয়কিদন পের। সnয্া
হয় হয়। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের মাsার আিসয়া uপিsত। ei pথম দশর্ন। েদিখেলন1 eকঘর েলাক িনsb
হiয়া তাঁহার কথামৃত পান কিরেতেছন। ঠাকুর তkেপােশ বিসয়া পূবর্াসয্ হiয়া সহাসয্বদেন হির কথা কিহেতেছন।
ভেkরা েমেঝয় বিসয়া আেছন।
[কমর্তয্াগ কখন ]
মাsার দাঁড়াiয়া aবাk হiয়া েদিখেতেছন। তাঁহার েবাধ হiল েযন সাkাৎ কেদব ভগবৎ-কথা
কিহেতেছন, আর সবর্তীেথর্র সমাগম হiয়ােছ। aথবা েযন ীৈচতনয্ পুরীেkেt রামানn srপািদ ভkসে বিসয়া
আেছন o ভগবােনর নামgণকীতর্ন কিরেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “যখন eকবার হির বা eকবার রামনাম করেল
েরামা হয়, arপাত হয়, তখন িন য় েজেনা েয সnয্ািদ কমর্ -- আর করেত হেব না। তখন কমর্তয্ােগর
aিধকার হেয়েছ -- কমর্ আপনা আপিন তয্াগ হেয় যােc। তখন েকবল রামনাম, িক হিরনাম, িক d oঁকার
জপেলi হল।” আবার বিলেলন, “সnয্া গায়tীেত লয় হয়। গায়tী আবার oঁকাের লয় হয়।”
মাsার িসধুর2 সে বরাহনগেরর e-বাগােন o-বাগােন েবড়াiেত েবড়াiেত eখােন আিসয়া পিড়য়ােছন।
আজ রিববার, aবসর আেছ, তাi েবড়াiেত আিসয়ােছন; ীযুk pসn বাঁড়েু জয্র বাগােন িকয়ৎkণ পুেবর্
েবড়াiেতিছেলন। তখন িসধু বিলয়ািছেলন, “গ ার ধাের eকিট চমৎকার বাগান আেছ, েস-বাগানিট িক েদখেত
যােবন? েসখােন eকজন পরমহংস আেছন।”
বাগােন সদর ফটক িদয়া ঢুিকয়াi মাsার o িসধু বরাবর ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের আিসেলন। মাsার aবাk
হiয়া েদিখেত েদিখেত ভািবেতেছন, “আহা িক সুnর sান! িক সুnর মানুষ! িক সুnর কথা! eখান েথেক নড়েত
icা করেছ না।” িকয়ৎkণ পের মেন মেন বিলেত লািগেলন, “eকবার েদিখ েকাথায় eেসিছ। তারপর eখােন
eেস বসব।”
িসধুর সে ঘেরর বািহের আিসেত না আিসেত আরিতর মধুর শb হiেত লািগল। eককােল কাঁসর, ঘnা,
েখাল, করতািল বািজয়া uিঠল। বাগােনর দিkণসীমাn হiেত নহবেতর মধুর শb আিসেত লািগল। েসi শb
ভাগীরথীবেk েযন মণ কিরেত কিরেত aিতদূের িগয়া েকাথায় িমিশয়া যাiেত লািগল। মn মn কুসুমগnবাহী
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pথম দশর্েনর তািরখ সmেn মতেভদ আেছ। -- p:
ীযুk িসেd র মজুমদার, utর বরাহনগের বািড়।
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বসnািনল! সেব েজাৎsা uিঠেতেছ। ঠাকুরেদর আরিতর েযন চতুিদর্েক আেয়াজন হiেতেছ! মাsার dাদশ
িশবমিnের, ী ীরাধাকােnর মিnের o ী ীভবতািরণীর মিnের আরিত দশর্ন কিরয়া পরম pীিতলাভ কিরেলন।
িসধু বিলেলন, “eিট রাসমিণর েদবালয়। eখােন িনতয্েসবা। aেনক aিতিথ, কাঙাল আেস।”
কথা কিহেত কিহেত ভবতািরণীর মিnর হiেত বৃহৎ পাকা uঠােনর মধয্ িদয়া পাদচারণ কিরেত কিরেত
diজেন আবার ঠাকুর ীরামকৃে র ঘেরর সmুেখ আিসয়া পিড়েলন। eবার েদিখেলন, ঘেরর dার েদoয়া।
eiমাt ধুনা েদoয়া হiয়ােছ। মাsার iংেরজী পিড়য়ােছন, ঘের হঠাৎ pেবশ কিরেত পািরেলন না। dারেদেশ
বৃেn (িঝ) দাঁড়াiয়ািছল। িজjাসা কিরেলন, “হয্াঁ গা, সাধুিট িক eখন eর িভতর আেছন?”
বৃেn -- হয্াঁ, ei ঘেরর িভতর আেছন।
মাsার -- iিন eখােন কতিদন আেছন?
বৃেn -- তা aেনকিদন আেছন -মাsার -- আcা, iিন িক খুব বi-টi পেড়ন?
বৃেn -- আর বাবা বi-টi! সব oঁর মুেখ!
মাsার সেব পড়া না কের eেসেছন। ঠাকুর ীরামকৃ বi পেড়ন না েন আরo aবাk হেলন।
মাsার -- আcা, iিন বুিঝ eখন সnয্া করেবন? -- আমরা িক e-ঘেরর িভতর েযেত পাির? -- তুিম
eকবার খবর িদেব?
বৃেn -- েতামরা যাo না বাবা। িগেয় ঘের বস।
তখন তাঁহারা ঘের pেবশ কিরয়া েদেখন, ঘের আর aনয্ েকহ নাi। ঠাকুর ীরামকৃ ঘের eকাকী
তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন। ঘের ধুনা েদoয়া হiয়ােছ o সমs দরজা বn। মাsার pেবশ কিরয়াi বdা িল
হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর ীরামকৃ বিসেত aনুjা কিরেল িতিন o িসধু েমেঝেত বিসেলন। ঠাকুর িজjাসা
কিরেলন, “েকাথায় থাক, িক কর, বরাহনগের িক করেত eেসছ” iতয্ািদ। মাsার সমs পিরচয় িদেলন। িকnt
েদিখেত লািগেলন েয, ঠাকুর মােঝ মােঝ েযন aনয্মনs হiেতেছন। পের িনেলন, eরi নাম ভাব। েযমন েকহ
িছপ হােত কিরয়া মাছ ধিরেত বিসয়ােছ। মাছ আিসয়া েটাপ খাiেত থািকেল ফাতনা যখন নেড়, েস বয্িk েযমন
শশবয্s হiয়া িছপ হােত কিরয়া ফাতনার িদেক eকদৃে eকমেন চািহয়া থােক, কাহারo সিহত কথা কয় না; eিঠক েসirপ ভাব। পের িনেলন o েদিখেলন, ঠাকুেরর সnয্ার পর eirপ ভাবnর হয়, কখন কখন িতিন
eেকবাের বাহয্শূনয্ হন!
মাsার -- আপিন eখন সnয্া করেবন, তেব eখন আমরা আিস।
ীরামকৃ (ভাবs) -- না -- সnয্া -- তা eমন িকছু নয়।
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আর িকছু কথাবাতর্ার পর মাsার pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, “আবার eস”।
মাsার িফিরবার সময় ভািবেত লািগেলন, “e েসৗময্ েক? -- যাঁহার কােছ িফিরয়া যাiেত icা কিরেতেছ - বi না পিড়েল িক মানুষ মহৎ হয়? -- িক আ যর্, আবার আিসেত icা হiেতেছ। iিনo বিলয়ােছন, ‘আবার
eস’! কাল িক পর সকােল আিসব।”
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