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নবম পিরেcদ 
 

চতুথর্ দশর্ন 
 
          যং লব া চাপরং লাভং মনয্েত নািধকং ততঃ ৷   
          যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত ৷৷        [গীতা -- 6।22] 
 

[নেরnd, ভবনাথ pভৃিতর সে  আনn ] 
 
        তাহার পরিদনo ছুিট িছল। েবলা িতনটার সময় মাsার আবার আিসয়া uপিsত। ঠাকুর ীরামকৃ  েসi 
পূবর্পিরিচত ঘের বিসয়া আেছন। েমেঝেত মাdর পাতা। েসখােন নেরnd, ভবনাথ, আরo di-eকজন বিসয়া 
আেছন। কয়িটi েছাকরা, uিনশ-কুিড় বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাসয্বদন, েছাট তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন, 
আর েছাকরােদর সিহত আনেn কথাবাতর্া কিহেতেছন। 
 
        মাsার ঘের pেবশ কিরেতেছন েদিখয়াi ঠাকুর ucহাসয্ কিরয়া েছাকরােদর বিলয়া uিঠেলন, “oi ের 
আবার eেসেছ!” -- বিলয়াi হাসয্। সকেল হািসেত লািগল। মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরয়া বিসেলন। 
-- আেগ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া pণাম কিরেতন -- iংেরজী পড়া েলােকরা েযমন কের। িকnt আজ িতিন 
ভূিম  হiয়া pণাম কিরেত িশিখয়ােছন। িতিন আসন gহণ কিরেল, ীরামকৃ  েকন হািসেতিছেলন, তাহাi 
নেরndািদ ভkেদর বুঝাiয়া িদেতেছন। 
 
        “েদখ, eকটা ময়ূরেক েবলা চারটার সময় আিফম খাiেয় িদিcল। তার পরিদন িঠক চারটার সময় ময়ূরটা 
uপিsত -- আিফেমর েমৗতাত ধেরিছল -- িঠক সমেয় আিফম েখেত eেসেছ!” (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার মেন মেন ভািবেতেছন, “iিন িঠক কথাi বিলেতেছন। বািড়েত যাi িকnt িদবািনিশ iঁহার িদেক মন 
পিড়য়া থােক -- কখন েদিখব, কখন েদিখব। eখােন েক েযন েটেন আনেল! মেন করেল aনয্ জায়গায় যাবার েজা 
নাi, eখােন আসেতi হেব!” eirপ ভািবেতেছন, ঠাকুর eিদেক েছাকরাgিলর সিহত aেনক ফি নাি  কিরেত 
লািগেলন েযন তারা সমবয়s। হাসীর লহরী uিঠেত লািগল। েযন আনেnর হাট বিসয়ােছ। 
 
        মাsার aবাk  হiয়া ei ad ুত চিরt েদিখেতেছন। ভািবেতেছন, iঁহারi িক পূবর্িদেন সমািধ o aদৃ পূবর্ 
েpমানn েদিখয়ািছলাম? েসi বয্িk িক আজ pাকৃত েলােকর নয্ায় বয্বহার কিরেতেছন? iিনi িক আমায় pথম 
িদেন uপেদশ িদবার সময় িতরsার কিরয়ািছেলন? iিনi িক আমায় “তুিম িক jানী” বেলিছেলন? iিনi িক 
সাকার-িনরাকার di সতয্ বেলিছেলন? iিনi িক আমায় বেলিছেলন েয, ঈ রi সতয্ আর সংসােরর সমsi 
aিনতয্? iিনi িক আমায় সংসাের দাসীর মেতা থাকেত বেলিছেলন? 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আনn কিরেতেছন o মাsারেক eক-eকবার েদিখেতেছন। েদিখেলন, িতিন aবাk  হiয়া 
বিসয়া আেছন। তখন রামলালেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, “েদখ্ , eর eকটু uেমর েবিশ িকনা, তাi eকটু 
গmীর। eরা eত হািসখুিশ করেছ, িকnt e চুপ কের বেস আেছ।” মাsােরর বয়স তখন সাতাশ বৎসর হiেব। 
 
        কথা কিহেত কিহেত পরম ভk হনুমােনর কথা uিঠল। হনুমােনর পট eকখািন ঠাকুেরর ঘেরর েদoয়ােল 
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িছল। ঠাকুর বিলেলন, “েদখ, হনুমােনর িক ভাব! ধন, মান, েদহসুখ িকছুi চায় না; েকবল ভগবানেক চায়! যখন 
sিটকsm েথেক bhাst িনেয় পালােc তখন মেnাদরী aেনকরকম ফল িনেয় েলাভ েদখােত লাগল। ভাবেল 
ফেলর েলােভ েনেম eেস astটা যিদ েফেল েদয়; িকnt হনুমান ভুলবার েছেল নয়; েস বলেল: 
 

[গীত – ‘ ীরামকlতr’ ] 
 
  আমার িক ফেলর aভাব ৷ 
  েপেয়িছ েয ফল, জনম সফল, 
  েমাk-ফেলর বৃk রাম hদেয় ৷৷ 
  ীরামকlতrমূেল বেস রi -- 
  যখন েয ফল বা া েসi ফল pাp হi। 
  ফেলর কথা কi, (ধিন েগা), o ফল gাহক নi; 
  যাব েতােদর pিতফল েয িদেয় ৷৷ 
 

[সমািধমিnের ] 
 
        ঠাকুর ei গান গািহেতেছন। আবার েসi ‘সমািধ’! আবার িনsn েদহ, িsিমত েলাচন, েদহ িsর! বিসয়া 
আেছন -- ফেটাgােফ েযrপ ছিব েদখা যায়। ভেkরা eiমাt eত হািসখুিশ কিরেতিছেলন, eখন সকেলi 
eকদৃি  হiয়া ঠাকুেরর েসi adতু aবsা িনরীkণ কিরেতেছন। সমািধ aবsা মাsার ei িdতীয়বার দশর্ন 
কিরেলন। aেনকkণ পের oi aবsার পিরবতর্ন হiেতেছ। েদহ িশিথল হiল। মুখ সহাসয্ হiল। iিndয়গণ আবার 
িনেজর িনেজর কাযর্ কিরেতেছ। চেkর েকাণ িদয়া আনnাr িবসজর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুর ‘রাম রাম’, ei নাম 
ucারণ কিরেতেছন। 
 
        মাsার ভািবেত লািগেলন, ei মহাপুrষi িক েছেলেদর সে  ফচিকিম কিরেতিছেলন? তখন েযন পাঁচ 
বছেরর বালক! 
 
        ঠাকুর পূবর্বৎ pকৃিতs হiয়া আবার pাকৃত েলােকর নয্ায় বয্বহার কিরেতেছন। মাsারেক o নেরndেক 
সেmাধন কিরয়া বিলেলন, “েতামরা dজেন iংেরজীেত কথা কo o িবচার কর আিম নব।” 
 
        মাsার o নেরnd uভেয় ei কথা িনয়া হািসেতেছন। dজেন িকছু িকছু আলাপ কিরেত লািগেলন, িকnt 
বাংলােত। ঠাকুেরর সামেন মাsােরর িবচার আর সmব নয়। তাঁহার তেকর্র ঘর ঠাকুেরর কৃপায় eকরকম বn। আর 
িকrেপ তকর্-িবচার কিরেবন? ঠাকুর আর eকবার িজদ কিরেলন, িকnt iংেরিজেত তকর্ করা হiল না।  
 
 


