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িdতীয় পিরেcদ
িবদয্াসাগর
িসঁিড় িদয়া uিঠয়া eেকবাের pথম কামরািটেত (uিঠবার পর িঠক utেরর কামরািটেত) ঠাকুর ভkগণসে
pেবশ কিরেতেছন। িবদয্াসাগর কামরার utরপাে র্ দিkণাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন; সmুেখ eকিট চারেকাণা লmা
পািলশ করা েটিবল। েটিবেলর পূবর্ধাের eকখািন েপছন িদেক েহলান-েদoয়া েব । েটিবেলর দিkণপাে র্ o
পি মপাে র্ কেয়কখািন েচয়ার। িবদয্াসাগর d-eকিট বnুর সিহত কথা কিহেতিছেলন।
ঠাকুর pেবশ কিরেল পর িবদয্াসাগর দ ায়মান হiয়া aভয্থর্না কিরেলন। ঠাকুর পি মাসয্, েটিবেলর
পূবপ
র্ াে র্ দাঁড়াiয়া আেছন। বামহs েটিবেলর uপর। প ােত েব খািন। িবদয্াসাগরেক পূবপ
র্ িরিচেতর নয্ায়
eকদৃে েদিখেতেছন o ভােব হািসেতেছন।
িবদয্াসাগেরর বয়স আnাজ 62/63। ঠাকুর ীরামকৃ aেপkা 16/17 বৎসর বড় হiেবন। পরেন থান
কাপড়, পােয় চিট জুতা, গােয় eকিট হাত-কাটা ােনেলর জামা। মাথার চতু া র্ uিড়ষয্াবাসীেদর মেতা
কামােনা। কথা কিহবার সময় দাঁতgিল ujjল েদিখেত পাoয়া যায়, -- দাঁতgিল সমs বাঁধােনা। মাথািট খুব বড়।
unত ললাট o eকটু খবর্াকৃিত। bাhণ -- তাi গলায় uপবীত।
িবদয্াসাগেরর aেনক gণ। pথম -- িবদয্ানুরাগ। eকিদন মাsােরর কােছ ei বলেত বলেত সতয্ সতয্
েকঁেদিছেলন, “আমার েতা খুব icা িছল েয, পড়া না কির, িকnt কi তা হল! সংসাের পেড় িকছুi সময় েপলাম
না।” িdতীয় -- দয়া সবর্জীেব, িবদয্াসাগর দয়ার সাগর। বাছুেররা মােয়র dধ পায় না েদিখয়া িনেজ কেয়ক বৎসর
ধিরয়া dধ খাoয়া বn কিরয়ািছেলন, েশেষ শরীর aিতশয় aসুs হoয়ােত aেনকিদন পের আবার ধিরয়ািছেলন।
গািড়েত চিড়েতন না -- েঘাড়া িনেজর ক বিলেত পাের না। eকিদন েদখেলন, eকিট মুেট কেলরা েরােগ আkাn
হiয়া রাsায় পিড়য়া আেছ, কােছ ঝাঁকাটা পিড়য়া aেছ। েদিখয়া িনেজ েকােল কিরয়া তাহােক বািড়েত আিনেলন o
েসবা কিরেত লািগেলন। তৃতীয় -- sাধীনতািpয়তা। কতৃপ
র্ kেদর সে eকমত না হoয়ােত, সংsৃত কেলেজর
pধান aধয্েkর (িpিnপােলর) কাজ ছািড়য়া িদেলন। চতুথর্ -- েলাকােপkা কিরেতন না। eকিট িশkকেক
ভালবািসেতন; তাঁহার কনয্ার িববােহর সমেয় িনেজ আiবুেড়া ভােতর কাপড় বগেল কের eেস uপিsত। প ম -মাতৃভিk o মেনর বল। মা বিলয়ােছন, ঈ র তুিম যিদ ei িববােহ ( াতার িববােহ) না আস তাহেল আমার ভারী
মন খারাপ হেব, তাi কিলকাতা হiেত হাঁিটয়া েগেলন। পেথ দােমাদর নদী, েনৗকা নাi, সাঁতার িদয়া পার হiয়া
েগেলন। েসi িভজা কাপেড় িববাহ রােti বীরিসংহায় মার কােছ িগয়া uপিsত! বিলেলন, মা, eেসিছ!
[ ীরামকৃ েক িবদয্াসাগেরর পূজা o সmাষণ ]
ঠাকুর ভাবািব হiেতেছন o িকয়ৎkণ ভােব দাঁড়াiয়া আেছন। ভাব সংবরণ কিরবার জনয্ মেধয্ মেধয্
বিলেতেছন, জল খাব। েদিখেত েদিখেত বািড়র েছেলরা o আtীয় বnুরা আিসয়া দাঁড়াiেলন।
ঠাকুর ভাবািব হiয়া েবে র uপর বিসেতেছন। eকিট 17/18 বছেরর েছেল েসi েবে বিসয়া আেছ -িবদয্াসাগেরর কােছ পড়া নার সাহাযয্ pাথর্না কিরেত আিসয়ােছ। ঠাকুর ভাবািব , ঋিষর anর্দিৃ ; েছেলর
anেরর ভাব সব বুিঝয়ােছন। eকটু সিরয়া বিসেলন o ভােব বিলেতেছন, “মা! e-েছেলর বড় সংসারাসিk!
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েতামার aিবদয্ার সংসার! e aিবদয্ার েছেল!”
েয-বয্িk bhিবদয্ার জনয্ বয্াকুল নয়, ধু aথর্করী িবদয্া uপাজর্ন তাহার পেk িবড়mনা মাt, ei কথা িক
ঠাকুর বিলেতেছন?
িবদয্াসাগর বয্s হiয়া eকজনেক জল আিনেত বিলেলন o মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন, িকছু খাবার
আিনেল iিন খােবন িক? িতিন বিলেলন, আjা, আনুন না। িবদয্াসাগর বয্s হiয়া িভতের িগয়া কতকgিল িমঠাi
আিনেলন o বিলেলন, egিল বধর্মান েথেক eেসেছ। ঠাকুরেক িকছু খাiেত েদoয়া হiল, হাজরা o ভবনাথo িকছু
পাiেলন। মাsারেক িদেত আিসেল পর িবদয্াসাগর বিলেলন, “o ঘেরর েছেল, oর জনয্ আটকােc না।” ঠাকুর
eকিট ভkেছেলর কথা িবদয্াসাগরেক বিলেতেছন। েস েছাকরািট eখােন ঠাকুেরর সmুেখ বেস িছল। ঠাকুর
বিলেলন, “e-েছেলিট েবশ সৎ, আর anঃসার েযমন ফlgনদী, uপের বািল, eকটু খুঁড়েলi িভতের জল বiেছ
েদখা যায়!”
িমি মুেখর পর ঠাকুর সহােসয্ িবদয্াসাগেরর সে কথা কিহেতেছন। েদিখেত েদিখেত eকঘর েলাক
হiয়ােছ, েকহ uপিব , েকহ দাঁড়াiয়া।
ীরামকৃ -- আজ সাগের eেস িমললাম। eতিদন খাল িবল হd নদী েদেখিছ, eiবার সাগর েদখিছ।
(সকেলর হাসয্)
িবদয্াসাগর (সহােসয্) -- তেব েনানা জল খািনকটা িনেয় যান! (হাসয্)
ীরামকৃ -- না েগা! েনানা জল েকন? তুিম েতা aিবদয্ার সাগর নo, তুিম েয িবদয্ার সাগর! (সকেলর
হাসয্) তুিম kীরসমুd! (সকেলর হাসয্)
িবদয্াসাগর -- তা বলেত পােরন বেট।
িবদয্াসাগর চুপ কিরয়া রিহেলন। ঠাকুর কথা কিহেতেছন -[িবদয্াসাগেরর সািttক কমর্ -- “তুিমo িসdপুrষ” ]
“েতামার কমর্ সািttক কমর্। সেttর রজঃ। সttgণ েথেক দয়া হয়। দয়ার জনয্ েয কমর্ করা যায়, েস রাজিসক
কমর্ বেট -- িকnt e রেজাgণ -- সেttর রেজাgণ, eেত েদাষ নাi। কেদবািদ েলাকিশkার জনয্ দয়া েরেখিছেলন
-- ঈ র-িবষয় িশkা িদবার জনয্। তুিম িবদয্াদান anদান করছ, eo ভাল। িন াম করেত পারেলi eেত ভগবানলাভ হয়। েকu কের নােমর জনয্, পুেণয্র জনয্, তােদর কমর্ িন াম নয়। আর িসd েতা তুিম আছi।”
িবদয্াসাগর -- মহাশয়, েকমন কের?
ীরামকৃ (সহাসয্) -- আলু পটল িসd হেল েতা নরম হয়, তা তুিম েতা খুব নরম। েতামার aত দয়া!
(হাসয্)
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িবদয্াসাগর (সহাসয্) -- কলাi বাটা িসd েতা শki হয়! (সকেলর হাসয্)
ীরামকৃ -- তুিম তা নo েগা; ধু পি তgেলা দরকচা পড়া! না eিদক, না oিদক। শকুিন খুব uঁচেু ত
uেঠ, তার নজর ভাগােড়। যারা ধু পি ত নেতi পি ত, িকnt তােদর কািমনী-কা েন আসিk -- শকুিনর মেতা
পচা মড়া খুজ
ঁ েছ। আসিk aিবদয্ার সংসাের। দয়া, ভিk, ৈবরাগয্ িবদয্ার ঐ যর্।
িবদয্াসাগর চুপ কিরয়া িনেতেছন। সকেলi eকদৃে ei আনnময় পুrষেক দশর্ন o তাঁহার কথামৃত পান
কিরেতেছন।
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