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কিলকাতায় ীঈ রচnd িবদয্াসাগেরর সে

ীরামকৃে র িমলন

pথম পিরেcদ
িবদয্াসাগেরর বাটী
আজ শিনবার, (21েশ) াবেণর কৃ া ষ ী িতিথ, 5i aগs, 1882 ী াb। েবলা 4টা বািজেব।
ঠাকুর ীরামকৃ কিলকাতার রাজপথ িদয়া িঠকা গািড় কিরয়া বাdড়বাগােনর িদেক আিসেতেছন। সে
ভবনাথ, হাজরা o মাsার। িবদয্াসাগেরর বািড় যাiেবন।
ঠাকুেরর জnভূিম, hগলী েজলার anঃপাতী কামারপুকুর gাম। ei gামিট িবদয্াসাগেরর জnভূিম বীরিসংহ
নামক gােমর িনকটবতর্ী। ঠাকুর ীরামকৃ বালয্কাল হiেত িবদয্াসাগেরর দয়ার কথা িনয়া আিসেতেছন।
দিkেণ ের কালীবািড়েত থািকেত থািকেত তাঁহার পাি তয্ o দয়ার কথা pায় িনয়া থােকন। মাsার িবদয্াসাগেরর
sুেল aধয্াপনা কেরন িনয়া তাঁহােক বিলয়ািছেলন, আমােক িবদয্াসাগেরর কােছ িক লiয়া যাiেব? আমার
েদিখবার বড় সাধ হয়। মাsার িবদয্াসাগরেক েসi কথা বিলেলন। িবদয্াসাগর আনিnত হiয়া তাঁহােক eকিদন
শিনবার 4টার সময় সে কিরয়া আিনেত বিলেলন। eকবার মাt িজjাসা কিরেলন, িকরকম ‘পরমহংস’? িতিন
িক েগrয়া কাপড় পের থােকন? মাsার বিলয়ািছেলন, আjা না, িতিন eক adুত পুrষ, লালেপেড় কাপড় পেরন,
জামা পেরন, বািনর্শ করা জুতা পেরন, রাসমিণর কালীবািড়েত eকিট ঘেরর িভতর বাস কেরন, েসi ঘের
তkেপাশ পাতা আেছ -- তাহার uপর িবছানা, মশাির আেছ, েসi িবছানায় শয়ন কেরন। েকান বািহয্ক িচh নাi - তেব ঈ র বi আর িকছু জােনন না। aহিনর্শ তাঁহারi িচnা কেরন।
গািড় দিkেণ েরর কালীবািড় হiেত ছািড়য়ােছ। েপাল পার হiয়া শয্ামবাজার হiয়া kেম আমহাsর্ sীেট
আিসয়ােছ। ভেkরা বিলেতেছন, eiবার বাdড়বাগােনর কােছ আিসয়ােছ। ঠাকুর বালেকর নয্ায় আনেn গl
কিরেত কিরেত আিসেতেছন। আমহাsর্ sীেট আিসয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবাnর হiল, েযন ঈ রােবশ হiবার uপkম।
গািড় রামেমাহন রােয়র বাগানবাটীর কাছ িদয়া আিসেতেছ। মাsার ঠাকুেরর ভাবাnর েদেখন নাi,
তাড়াতািড় বিলেতেছন, eiিট রামেমাহন রােয়র বাটী। ঠাকুর িবরk হiেলন; বিলেলন, eখন o-সব কথা ভাল
লাগেছ না। ঠাকুর ভাবািব হiেতেছন।
িবদয্াসাগেরর বাটীর সmুেখ গািড় দাঁড়াল। গৃহিট িdতল, iংেরজ পছn। জায়গার মাঝখােন বাটী o জায়গার
চতুিদর্েক pাচীর। বািড়র পি মধাের সদর দরজা o ফটক। ফটকিট dােরর দিkণিদেক। পি েমর pািচর o িdতল
গৃেহর মধয্বতর্ী sােন মােঝ মােঝ পু বৃk। পি মিদেকর িনেচর ঘর হiয়া িসঁিড় িদয়া uপের uিঠেত হয়। uপের
িবদয্াসাগর থােকন। িসঁিড় িদয়া uিঠয়াi utের eকিট কামরা, তাহার পূবর্িদেক হলঘর। হেলর দিkণ-পূবর্ ঘের
িবদয্াসাগর শয়ন কেরন। িঠক দিkেণ আর eকিট কামরা আেছ -- ei কয়িট কামরা বhমূলয্ পুsক পিরপূণ।র্
েদoয়ােলর কােছ সাির সাির aেনকgিল পুsকাধাের aিত সুnরrেপ বাঁধােনা বigিল সাজােনা আেছ। হলঘেরর
পূবস
র্ ীমােn েটিবল o েচয়ার আেছ। িবদয্াসাগর যখন বিসয়া কাজ কেরন, তখন েসiখােন িতিন পি মাসয্ হiয়া
বেসন। যাঁহারা েদখা না কিরেত আেসন, তাঁহারাo েটিবেলর চতুিদর্েক েচয়াের uপিব হন। েটিবেলর uপর
িলিখবার সামgী -- কাগজ, কলম। েদায়াত, bিটং, aেনকgিল িচিঠপt, বাঁধােনা িহসাব-পেtর খাতা, d-চারখািন
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িবদয্াসাগেরর পাঠয্পুsক রিহয়ােছ -- েদিখেত পাoয়া যায়। oi কা াসেনর িঠক দিkেণর কামরােত খাট-িবছানা
আেছ -- েসiখােনi iিন শয়ন কেরন।
েটিবেলর uপর েয-পtgিল চাপা রিহয়ােছ -- তাহােত িক েলখা রিহয়ােছ? েকান িবধবা হয়েতা িলিখয়ােছ,
আমার aেপাগ িশ aনাথ, েদিখবার েকহ নাi, aপনােক েদিখেত হiেব। েকহ িলিখয়ােছন, আপিন খরমাতার
চিলয়া িগয়ািছেলন, তাi আমরা মােসাহারা িঠক সময় পাi নাi, বড় ক হiয়ােছ। েকান গিরব িলিখয়ােছ,
আপনার sুেল ি ভিতর্ হiয়ািছ, িকnt আমার বi িকিনবার kমতা নাi। েকহ িলিখয়ােছন, আমার পিরবারবগর্
েখেত পােc না -- আমােক eকিট চাকির কিরয়া িদেত হiেব। তাঁর sুেলর েকান িশkক িলিখয়ােছন, আমার
ভিগনী িবধবা হiয়ােছ, তাহার সমs ভার আমােক লiেত হiয়ােছ। e েবতেন আমার চেল না। হয়েতা েকহ িবলাত
হiেত িলিখয়ােছন, আিম eখােন িবপদgs, আপিন দীেনর বnু, িকছু টাকা পাঠাiয়া আসn িবপদ হiেত আমােক
রkা কrন। েকহ বা িলিখয়ােছন, aমুক তািরেখ সািলিসর িদন িনধর্ািরত, আপিন েসিদন আিসয়া আমােদর িববাদ
িমটাiয়া িদেবন।
ঠাকুর গািড় হiেত aবতরণ কিরেলন। মাsার পথ েদখাiয়া বািটর মেধয্ লiয়া যাiেতেছন। uঠােন
ফুলগাছ, তাহার মধয্ িদয়া আিসেত আিসেত ঠাকুর বালেকর নয্ায় েবাতােম হাত িদয়া মাsারেক িজjাসা
কিরেতেছন, “জামার েবাতাম েখালা রেয়েছ, -- eেত িকছু েদাষ হেব না?” গােয় eকিট লংkেথর জামা, পরেন
লালেপের কাপড়, তাহার আঁচলিট কাঁেধ েফলা। পােয় বািনর্শ করা চিট জুতা। মাsার বিলেলন, “আপিন oর জনয্
ভাবেবন না, আপনার িকছুেত েদাষ হেব না; আপনার েবাতাম েদবার দরকার নাi।” বালকেক বুঝাiেল েযমন
িনি n হয়, ঠাকুরo েতমিন িনি n হiেলন।
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